
 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 18/2019      

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS torna público que realizará licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta e regi-

me de empreitada por preço global, tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa especializada 

de engenharia, para EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECURSO 

FINISA, DAS RUAS FREI MENANDRO KAMPS, JÚLIO BUDANT NETO TRECHO 1, JÚLIO BUDANT NETO 

TRECHO 2, FREDERICO KOHLER TRECHO 1, FREDERICO KOHLER TRECHO 2 E ANTÔNIO LILLER, 

COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJE-

TOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO, de acordo com o que se encontra definido na 

especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realiza-

dos por sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela portaria n.º 120/2018, de 07 de Fevereiro de 

2019, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações poste-

riores e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.  DO EDITAL 

 

1.1 - São partes integrantes deste Edital: 

 

ANEXO I Projetos; 

ANEXO II Minuta do Contrato; 

ANEXO III Modelo para apresentação da proposta; 

ANEXO IV 

ANEXO V 

ANEXO VI 

ANEXO VII 

ANEXO VIII 

ANEXO IX 

ANEXO X 

 

ANEXO XI 

ANEXO XII 

ANEXO XIII 

Planilha orçamentária; 

Modelo declaração de fato impeditivo; 

Modelo declaração empregado menor; 

Modelo de Credenciamento Específico; 

Memorial descritivo; 

Cronograma físico financeiro. 

Modelo da declaração de conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Declaração de Conhecimento e Atendimento ao Edital. 

Declaração Art. 17, XI. Lei federal 13.707/2018 

(OPCIONAL) Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar 

na condição de ME/EPP 

  

1.2 - Todos os documentos relativos a esta licitação (item 1.1 deste edital), poderão ser retirados pelos 

interessados diretamente no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações. 

1.2.1 - A licitante que retirar os arquivos contendo o edital e anexos deverá verificar se o mesmo está completo, 

caso esteja faltando algum item ou contenha anexo não relacionado no item 1.1, deverá procurar 

Departamento Municipal de Planejamento e Orçamento para solução do problema. 

 

1.3 – O valor máximo que o Município de Canoinhas, se dispõe a pagar pela execução das obras previstas 

neste edital será de: 

LOTE ÚNICO 

RUAS INICIO NA RUA  FINAL NA RUA EXTENSÃO VALOR 

Frei Menandro Kamps João Sabatke São José 277,37  R$ 560.843,45 

Júlio Budant Neto T1 Av. Expedicionários Júlio Correia da Costa 480  R$ 1.378.835,79 

Júlio Budant Neto T2 Júlio Correia da Costa Miguel Darmorus 358,36  R$ 1.003.481,51 

Frederico Kohler T1 Henrique Zugmann Otávio Tabalipa 174,48  R$ 357.844,67 

Frederico Kohler T2 Otávio Tabalipa Júlio Budant Neto 1.093,10  R$ 2.320.638,13 

http://www.pmc.sc.gov.br/


 

 

 

Antônio Liller Lourenço Wrublevski Adão Tiska 842,77  R$ 1.947.379,49 

TOTAL DO LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  R$ 7.569.023,04 

                                                                  

1.4 – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS JULGAMENTOS:                  

www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.pmc.sc.gov.br; 

 

2.  DO OBJETO 

 

2.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, de 

empresa especializada para EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RE-

CURSO FINISA, DAS RUAS FREI MENANDRO KAMPS, JÚLIO BUDANT NETO TRECHO 1, JÚLIO BU-

DANT NETO TRECHO 2, FREDERICO KOHLER TRECHO 1, FREDERICO KOHLER TRECHO 2 E ANTÔNIO 

LILLER, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA à completa e 

perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos do presente Edital e 

item 1.1 supramencionado. 

 

3. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA. 

 

3.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE 

PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até as 08h45min do dia 27 de Setembro de 2019, no setor 

de Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, Canoinhas – SC, tendo início à sessão 

pública de abertura da documentação de habilitação às 09h00min do mesmo dia. 

 

3.2 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil 

subsequente, à hora já estabelecida. 

 

3.3 – A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS não se responsabilizará por documentação e proposta 

que por ventura não cheguem na hora e local determinados no item 3.1 deste Edital. 

 

3.4 – Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade as condições defini-

das neste Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constan-

tes deste Edital e seus anexos. 

 

4.2 - Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1 - empresas sob processo de falência ou concordata; 

4.2.2 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam 

suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido decla-

radas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

4.3. - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada em 

cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que sejam apresenta-

dos os originais no ato de abertura dos envelopes nº 1, para autenticação pela Comissão Especial de Licitação. 

4.3 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão apresentar 

juntamente com os documentos de habilitação os documentos conforme item 6.2.3.4. 

 

4.4 - Consórcio. Será permitida a participação de consórcio, com formação de no máximo 02 (duas) empre-

sas.  

4.4.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de participações i-

guais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social.  

4.4.2 A constituição do Consórcio será feita observando-se as seguintes normas:  

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/


 

 

 

4.4.2.1 - Comprovação do compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos 

consorciados, incluindo os seguintes itens:  

a) Designação do Consórcio e sua composição;  

b) Finalidade do Consórcio;  

c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, acrescido de 03 

(três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre 

as partes;  

d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações específicas (participa-

ção em porcentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;  

e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, sendo obriga-

tória a assinatura do contrato com o Município de Canoinhas por todos os consorciados;  

f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante perante o Municí-

pio de Canoinhas, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os enten-

dimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital;  

g) Designação do representante legal do consórcio;  

h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas ou modifica-

das, sem a prévia e expressa anuência do Município de Canoinhas, até o cumprimento do objeto da licitação, 

mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c”, supra;  

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual termo do 

contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio 

local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consor-

ciadas;  

j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item 6.2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA-

ÇÂO deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quanti-

tativos de cada consorciado; 

4.4.3 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em outra formação de 

consórcio;  

4.4.4 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à 

empresa brasileira, respeitada a alínea “f”, supra. 

 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

5.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Especial de Licitação por apenas uma pessoa, 

admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de 

procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento. 

 

5.2 - A instituição de representante perante a Comissão Especial de Licitação será realizada no ato da entrega 

do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, ocasião em que o 

representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de Identidade 

e dos documentos mencionados nos subitem 5.3 e 5.4 infra, os quais serão analisados pela Comissão antes do 

início da sessão de abertura. 

 

5.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão 

Especial de Licitação, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa 

licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal. 

 

5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá entre-

gar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do docu-

mento de credenciamento, redigido na forma do Anexo VII deste Edital, ou do instrumento particular de procu-

ração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos pode-

res de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o 



 

 

 

recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procu-

ração estar devidamente identificado. 

 

5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilita-

rá a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - HABI-

LITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte 

externa: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 18/2019 

DATA E HORA: 27/09/2019- 09h00min 

RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 

CNPJ DA LICITANTE 

 

ENVELOPE nº 01 – HABILITAÇÃO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 18/2019 

DATA E HORA: 27/09/2019- 09h00min 

RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 

CNPJ DA LICITANTE 

ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subi-

tens 6.2 e 6.3. 

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em ato público pela Comissão Especial 

de Licitação, na data e hora determinada para o certame. 

 

6.2. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.2.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

6.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, ou; 

6.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício, ou;  

6.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país. 

 

6.2.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.2.2.1 - Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA, acompanha-

dos(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) que a licitante tenha exe-

cutado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obra(s), contendo no mínimo, os serviços nos quantitativos 

abaixo: 

6.2.2.1.1 - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m, mínimo de 9.500 m³; 



 

 

 

6.2.2.1.2 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro ate 400 mm, na extensão mínima de 1.200 

metros; 

6.2.2.1.3 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro de 500 mm ou mais, na extensão mínima de 

700 metros; 

6.2.2.1.4 – Fornecimento e assentamento de meio fio, na extensão mínima de 4.700 metros; 

6.2.2.1.5 - Execução de sub base com macadame seco, mínimo de 4.000 m³; 

6.2.2.1.6 - Execução de base com brita graduada, mínimo de 3.250 m³; 

6.2.2.1.7 - Construção de pavimento em CBUQ na quantidade mínima de 2.400 Toneladas; 

6.2.2.1.8 - Fornecimento e assentamento de piso intertravado, na extensão mínima de 3.100 metros; 

6.2.2.1.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m².    

6.2.2.1.10 – Poderão ser apresentados tantos quantos atestados forem necessários para comprovação da exe-

cução da quantidade mínima de serviços exigida neste edital. 

6.2.1.1.11 – A licitante deverá comprovar que já executou todos os serviços nas quantidades mínimas exigidas 

acima, porém, não necessariamente em uma única obra.  

6.2.2.2 - Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – 

CREA, contendo obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos. 

6.2.2.3 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) da região onde a sede da licitante se localiza. 

6.2.2.4 - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de engenhei-

ro civil ou arquiteto, detentor(es) de Certidão(ões) de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que com-

prove(m) ter o(s) profissional(is), sido responsável técnico por obra(s), contendo no mínimo, os serviços nos 

quantitativos abaixo: 

6.2.2.4.1 - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m, mínimo de 9.500 m³; 

6.2.2.4.2 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro ate 400 mm, na extensão mínima de 1.200 

metros; 

6.2.2.4.3 – Fornecimento e assentamento de tubos com diâmetro de 500 mm ou mais, na extensão mínima de 

700 metros; 

6.2.2.4.4 – Fornecimento e assentamento de meio fio, na extensão mínima de 4.700 metros; 

6.2.2.4.5 - Execução de sub base com macadame seco, mínimo de 4.000 m³; 

6.2.2.4.6 - Execução de base com brita graduada, mínimo de 3.250 m³; 

6.2.2.4.7 - Construção de pavimento em CBUQ na quantidade mínima de 2.400 Toneladas; 

6.2.2.4.8 - Fornecimento e assentamento de piso intertravado, na extensão mínima de 3.100 metros; 

6.2.2.4.9 - Pintura de faixa de sinalização, mínimo de 3.000 m².  

6.2.2.5 – Poderão ser apresentadas tantas quantas certidões forem necessárias para comprovar que o respon-

sável técnico da licitante, possui acervo de obras nas quantidades mínimas de serviços exigidas neste edital. 

6.2.2.6 – O responsável técnico da licitante deverá comprovar que possui em seu acervo de obras, todos os 

serviços nas quantidades mínimas exigidas acima, porém, não necessariamente em uma única obra. 

 

6.2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.2.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substitui-

ção por balancetes ou balanços provisórios.  

6.2.3.1.1 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (socieda-

de empresária em geral) deverão apresentar da empresa, devidamente registrado pelo órgão competente, com 

o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Consti-

tutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis ou outro profissional, legalmente 

habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.  

6.2.3.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá 

ser apresentado por publicação no Diário Oficial. 

6.2.3.1.3 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas 

no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado 

por Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro 

profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 



 

 

 

6.2.3.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deve-

rão apresentar o Balanço de Abertura. 

6.2.3.1.5 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submeti-

da ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:  

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil); 

6.2.3.2. A licitante deverá demonstrar através do Balanço Patrimonial apresentado, relativo ao item 6.2.3, que 

possui Patrimônio Líquido de no mínimo R$ 756.902,30 (Setecentos e cinquenta e seis mil novecentos e 

dois reais e trinta centavos). 

6.2.3.3 – Apresentar declaração contendo os cálculos dos índices abaixo, através dados extraídos do 

balanço apresentado na licitação: 

6.2.3.3.1. Liquidez Geral  >= 1,20 ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

                                                                       PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

OBSERVAÇÃO: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 1,20 (um 

e vinte). 

 

6.2.3.3.2. Solvência Geral  >= 1,20         _______________ATIVO TOTAL_________________ 

                                                                               PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

OBSERVAÇÃO: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for inferior a 1,20 

(um e vinte). 

 

6.2.3.3.3. Endividamento Total <= 0,80    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

                                                                                                        ATIVO TOTAL 

OBSERVAÇÃO: Será considerada inabilitada a empresa cujo “índice de Endividamento Total” for superior a 

0,8 (zero vírgula oito).  

 

6.2.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS ÍNDICES 

6.2.4.1 - Os índices contábeis para fins de verificação da qualificação econômico financeira, são aqueles usu-

almente adotados. Os referidos índices, que indicam o nível de solvência e liquidez, são  suficientes para a 

avaliação da situação financeira das empresas, diante das limitações legais impostas, no que se refere aos 

demonstrativos sujeitos à análise econômico financeira (Balanço Patrimonial e Demonstração de resultado de 

Exercício), bem como à vedação de exigências de índices econômicos. 

6.2.4.2 - Desse modo, com base nos índices retromencionados, poderá ser avaliada a situação financeira da 

empresa, objetivando comprovar a sua capacidade de saldar os compromissos decorrentes de futuras contra-

tações sem comprometer o caráter competitivo do certame. 

 

6.2.5 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar obrigatoria-

mente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não constar na 

certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias da data de 

abertura dos envelopes. 

 

Obs: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º de 

Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e recuperação judicial” deverão ser 

solicitadas também no sistema eproc. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso 

contrário não terão validade. 

 

6.2.6 – DA PARTITIPAÇÃO DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EM-

PRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)  



 

 

 

6.2.6.1 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão 

apresentar juntamente com os documentos de habilitação os documentos abaixo: 

6.2.6.1.1 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, confor-

me modelo constante no anexo XIII deste edital; 

6.2.6.1.2 - Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 90 dias da data prevista para abertu-

ra das propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 

6.2.6.1.3 - A não apresentação dos documentos constantes nos itens 6.2.6.1.1 e 6.2.6.1.2 não acarretará na 

inabilitação, a empresa participará normalmente do certame, porém, mesmo sendo ME/EPP, participará da 

licitação sem os benefícios concedidos às ME/EPP. 

 

6.2.7 DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICRO-

EMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI-

LIDADE LIMITADA (EIRELI) 

6.2.7.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e tra-

balhista (item 6.2.8, “c1”, “c2”, “c3”, “d” e “f”), mesmo que apresente alguma restrição. 

6.2.7.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP ou EI-

RELI. 

6.2.7.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno 

porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou EI-

RELI. 

6.2.7.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá apresentar nova 

proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com 

poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova 

proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

6.2.7.5 No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na 

comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, pror-

rogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certi-

dões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

6.2.7.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de pos-

terior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das san-

ções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. º 8.666/1993. 

6.2.7.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a Co-

missão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por 

meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial).  

6.2.7.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 6.2.8, ou não ocorrendo 

a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou EIRELI melhor classificada, 

serão convocadas as ME, EPP ou EIRELI remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 6.2.7.4, se-

gundo a ordem de classificação. 

6.2.7.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EIRELI, nos termos dos itens anteriores, o objeto será 

adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame. 

 

6.2.8. - DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de localização; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Dívida Ativa da União; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de Regularidade para com Fazenda Municipal;  

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

g) Prova de Regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 



 

 

 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. (exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e alte-

rações anteriores). 

 

Observação 1: A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de 

todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto 

no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas e disponibilizadas em um único documento. 

A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014. 

 

6.2.9 - DECLARAÇÕES 

6.2.9.1 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, devendo o 

subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros explicitados no 

Anexo V deste Edital. 

6.2.9.2 - Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em tra-

balho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de a-

prendiz, a partir de 14 (quatorze anos) – Anexo VI. 

6.2.9.3 - A empresa deverá apresentar declaração, assinada pelo seu responsável técnico, afirmando que 

tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, conforme modelo constante no anexo X.  

6.2.9.4 - Declaração da licitante quanto ao conhecimento e atendimento ao edital, conforme modelo cons-

tante no anexo XI. 

6.2.9.5 Declaração da licitante art. 17, XI, Lei Federal 13.707/2018, conforme modelo constante no anexo XII. 

6.2.9.6 – (OPCIONAL) Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de 

ME/EPP, conforme modelo constante no anexo XIII deste edital; 

6.2.10 – Todos os documentos passíveis de vencimento deverão conter seus prazos de validade. Para os do-

cumentos que eventualmente não contenham prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo 

de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua expedição. 

6.2.11 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo Ór-

gão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir certi-

dões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências legais cabí-

veis. 

6.2.12 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, 

decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema; 

 

6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

6.3.1 - O Envelope nº 02 deverá conter a proposta de preços em 01 (uma) via, para cada lote, em portu-

guês, com os seguintes elementos: 

6.3.1.1 - Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF. 

6.3.1.2 - Número da Concorrência Pública. 

6.3.2 - Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo constante do Anexo III que integra o 

presente edital. 

6.3.3 - Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 

6.3.4 - Serão desclassificadas as proposta que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital; 

b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, sendo assim consideradas aquelas cujos 

valores sejam inferiores a 70% do menor dentre os seguintes valores: 

I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% ao orçado para execução da obra. 

II. Valor orçado para execução da obra.·. 

6.3.5 - A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega 

do envelope “Proposta de Preços”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


 

 

 

6.3.6 - Data, assinatura e identificação do representante legal. 

6.3.7 – A proposta deverá estar acompanhada de todos os preços unitários, conforme modelos constantes no 

anexo III. 

6.3.8 – Deverá acompanhar a proposta o Cronograma físico financeiro da obra, preenchido conforme modelo 

constante no anexo IX deste edital. 

6.3.9 – Será vencedora a proposta que apresentar o Menor Preço Global. 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

  

7.1 – Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes que 

comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Especial de Licitação iniciará os 

trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão 

rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a aber-

tura do envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

7.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão exami-

nados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes cre-

denciados. 

7.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, 

designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa Oficial, para conheci-

mento de todos participantes. 

7.1.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tive-

rem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

7.1.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à disposição 

dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação na Imprensa Oficial, junto à Comissão Especi-

al de Licitação, os quais serão devolvidos mediante recibo. 

 

7.2 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

7.2.1 - Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em mo-

mento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO – pela Comissão Especial de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os propo-

nentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Havendo 

interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será co-

municada às proponentes por meio de publicação na Imprensa Oficial após julgado o recurso interposto ou 

decorrido o prazo sem interposição. 

7.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e rubrica-

das pelos membros da Comissão Especial de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes 

presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

7.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tive-

rem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

7.2.4 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será 

publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão Especial de Licitação. 

 

7.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração pode-

rá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras 

propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. 

 

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 



 

 

 

8.1 – No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item 

“Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado 

o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a 

uma única empresa. 

8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei 

8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de 

abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado 

inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem pre-

juízo das sanções legais cabíveis. 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 

b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela administração; 

c) utilizarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

 

8.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para a obra, conforme 

item 6.3.4. 

 

8.6 - Serão considerados inexeqüíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por do-

cumentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficien-

tes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não aten-

derem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 

8.7 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital mas possuírem erro de forma ou 

inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na for-

ma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância 

entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, man-

tendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como 

referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natu-

reza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 

 

8.8 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 8.7. 

O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua pro-

posta será rejeitada. 

8.9 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros 

cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

8.10 - O resultado do julgamento das propostas será divulgado no diário oficial dos Municípios no site 

www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, 

da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente 

arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRE-

SENTANTE LEGAL - deste Edital. 

 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/


 

 

 

9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura do Município de Canoinhas - SC, por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados. 

 

9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Felipe Schmidt, 

n° 10 – Centro, Canoinhas - SC, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, não 

sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura do Município de 

Canoinhas-SC, lotados na Secretaria de Planejamento, a serem nomeados na formalização do contrato, com 

autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscaliza-

ção. 

 

10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipa-

mentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conforme com as especificações definidas em proje-

to (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo 

definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

 

10.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, conforme minuta 

apresentada no Anexo II deste Edital. 

 

10.4 – Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 

10.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de 

especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedi-

mentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

10.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com 

erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

10.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por ser-

vidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em 

cada visita: 

10.4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 

10.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

10.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a 

serem aplicadas à licitante vencedora. 

 

10.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 

 

10.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do 

Memorial Descritivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão to-

mada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma 

escrita e oficial. 

 

10.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 - O pagamento será efetuado à empresa contratada em duas parcelas, sendo a primeira após atingir 

50% do Cronograma e a segunda após atingir 100% ou efetuado de acordo com liberações do Banco Finan-

ciador. 

 

11.2 – Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 



 

 

 

  

11.3 - Os pagamentos ficarão condicionados, também, à apresentação, pela licitante vencedora, da prova de 

estar em dia com os encargos de ordem social, trabalhista e previdenciário, relativos ao seu pessoal que 

prestar os serviços objeto deste certame, nominalmente discriminados, bem como à comprovação do 

recolhimento das contribuições sociais e obrigações tributárias decorrentes dos serviços prestados 

exclusivamente à Prefeitura do Município de Canoinhas. 

 

11.4 – Juntamente com a fatura emitida para pagamento, a licitante vencedora deverá 

obrigatoriamente comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da execução 

dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária da Administração Pública, 

considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com alterações subsequentes, 

apresentando a seguinte documentação: 

11.4.1 - Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) e FGTS do empregador e 

dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da 

Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação 

nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos; 

11.4.2 - Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços 

contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED; 

11.4.3 - Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença 

normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 

11.4.4 - Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados 

vinculados ao contrato. 

 

11.5 - Relativamente aos tributos, deverá ser apresentado comprovante de recolhimento do ISS (ou ISSQN) - 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, observando-se a alíquota do município onde está localizado o 

estabelecimento prestador ou o domicílio da licitante, conforme disposto no Decreto-lei n.º 406, de 31.12.68. 

 

11.6 QUANDO ACHAR NECESSÁRIO A CONTRATANTE PODERÁ TAMBÉM SOLICITAR A CONTRATA-

DA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  

 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;  

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como 

tomador o órgão ou entidade contratante;  

c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 

quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares a que estiver obrigada por força de lei ou de con-

venção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 

empregado.  

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

12.1. Observar o prazo de execução dos serviços;  

 

12.2. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo CONTRA-

TANTE na execução do Contrato;  

12.3. Emitir a nota fiscal em conformidade com o estabelecido no instrumento convocatório. Notas fiscais 

emitidas em desconformidade a esta orientação serão devolvidas, sem pagamento.  

 

12.4 Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em compatibi-

lidade com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação. 

12.5 Executar os serviços de acordo com as  especificações  técnicas  e  prazos  determinados  no  Memori-

al Descritivo, como também, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constantes no presente Edital 



 

 

 

de licitação. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às 

multas estabelecidas na Clausula de Penalidades; 

 

12.6. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, que obedeçam 

às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da contratante, tudo, de acordo com o 

previsto no Memorial Descritivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e plani-

lhas orçamentárias); 

 

12.6 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em compatibi-

lidade com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação. 

 

12.7 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Memorial 

Descritivo, como também, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constantes no presente Edital. 

Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita às multas estabe-

lecidas no Edital; 

 

12.8 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, que obedeçam 

às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura, tudo, de acordo com o 

previsto no Memorial Descritivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e plani-

lhas orçamentárias); 

 

12.9- Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos 

materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação; 

 

12.10 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da Prefeitu-

ra, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Memorial Descritivo;  

 

12.11 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições 

de uso satisfatório; 

 

12.12 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante ven-

cedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 

 

12.7.13 – Os serviços subcontratados pela licitante vencedora, serão de sua inteira responsabilidade, caben-

do à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratada para ressarcimento do dano causa-

do. 

 

12.7.14 – A licitante vencedora deverá saldar, nas datas e prazos contratados, os compromissos onerosos 

que realizar junto a empresas subcontratadas, para evitar que estas, venham a se manifestar, verbalmente, 

diretamente ou judicialmente contra a licitante contratada e a Prefeitura.  

 

12.15 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as máquinas e equi-

pamentos necessários, ficando responsável por seu transporte e guarda; 

 

12.16 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equi-

pamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços; 

 

12.17- Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, para 

verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas; 

12.18 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e ex-

clusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados; 



 

 

 

 

12.19 Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, 

como resultado de suas operações, a danificá-los; 

 

 12.20 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser en-

tregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso; 

 

12.21 - Entregar o local, objeto desta licitação, limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou 

quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído o objeto con-

tratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito à Fiscalização da Prefeitura, para que se 

possa proceder à vistoria da obra, com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas; 

 

12.22 - Prestar manutenção da obra, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

12.23.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela 

Prefeitura; 

12.23.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura; 

12.24.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realiza-

dos dentro do prazo estipulado, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no Edital; 

 

12.25 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras comina-

ções contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

12.26 - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro e 1 (um) Encarregado Geral, 

devendo este último, prestar serviços em período integral. 

 

12.27 - Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá ser registrado em 

carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada.  

 

12.28 – Caso a licitante vencedora necessite subcontratar parte dos serviços da obra, os empregados desta 

terceirizada deverão atender a todas as condições de trabalho, como se fossem seus empregados, tais como, 

uso de equipamentos de proteção individual e regime de registro pela CLT em nome da terceirizada;  

 

12.29 - Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados à 

execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 

 

12.30 - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empre-

gados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução 

dos serviços decorrentes desta licitação; 

12.30.1 - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pes-

soal, impostos e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos ser-

viços; 

12.30.2 - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou su-

bordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante 

o atendimento do objeto; 

 

12.31 - Apresentar, antes do início dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

  

12.32 – A licitante vencedora deverá assinar o contrato dentro dos prazos estipulados neste Edital; 



 

 

 

12.33 - Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do 

Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas de-

tectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção; 

 

12.34 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem neces-

sárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, alínea “d”, 

do Inciso II, do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares. 

 

12.35 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, efetivar os pagamentos e os ônus relati-

vos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale-refeição e outros encargos previstos 

em lei, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATAN-

TE. 

 

12.36 - Pagar, no máximo até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos 

seus empregados utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal, os encargos 

decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

 

12.37 - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos paga-

mentos das faturas pela CONTRATANTE; 

 

12.38 - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diver-

sas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 

 

12.39 - Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da CONTRA-

TANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 

 

12.40 - Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas 

aos seus funcionários; 

 

12.41 - Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre 

dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 

 

13 DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO 

 

13.1 - A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refe-

re às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às que dizem respeito às 

normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem como os demais encargos que 

porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, 

com alterações subsequentes; 

 

13.2 - A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança 

obrigatório, de acordo com as normas legais pertinentes, o qual deverá ser rigorosamente observado na exe-

cução de obra/serviços objeto do contrato. 

 

13.3 - Antes de iniciar os trabalhos, objeto desta licitação, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente, apre-

sentar ao Departamento competente de Segurança do Trabalho, e tornar disponível nas frentes de trabalho, 

cópias dos seguintes documentos: 

a) Fornecer por escrito, em papel timbrado da empresa, os procedimentos a serem adotados em caso de 

acidente de trabalho, grave ou fatal; 

b) PPRA - NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou PCMAT – NR 18 (Programa de Condi-

ções e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); 

c) PCMSO – NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 



 

 

 

d) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); 

e) Ficha de controle de recebimento de EPI’s e termo de responsabilidade assinada pelo trabalhador; 

f) Fornecer em documento próprio da empresa o nome do Responsável Técnico da Empresa (Engenheiro de 

Segurança ou Técnico de Segurança do Trabalho ou Cipeiros, onde couber, conforme Portaria 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho – NR 4 e NR 5), com telefone, endereço, etc., 

 

13.4 - Durante a execução dos Trabalhos, a CONTRATADA deverá, quando for o caso, apresentar ao Depar-

tamento competente de Segurança do Trabalho, os seguintes documentos: 

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao Departamento competente, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, cópia da CAT – Comunicação de Acidente do 

Trabalho, providências tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMT (serviço especializado em medi-

cina e segurança do trabalho)(se houver), investigação do acidente pela CIPA; 

b) No caso de acidente fatal a CONTRATADA deverá informar imediatamente a ocorrência ao Departamento 

competente de Segurança do Trabalho e deverá providenciar a emissão da CAT; 

 

13.5 - Caso seja efetuadas atividades externas, a contratada deverá dispor aos funcionários água potável e 

em casos de trabalho a céu aberto conforme NR-24, deverá fornecer protetores solares aos mesmos. Deverá 

dispor banheiros conforme NR-24. 

 

14. CABE AINDA, À CONTRATADA, ASSUMIR A RESPONSABILIDADE POR:  

 

14.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 

vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE; 

14.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

14.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste con-

trato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

15.1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos 

serviços. 

15.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos 

termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da-

quele. 

 

15.1.3 - Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

15.1.4 - Efetuar as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados. 

15.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

15.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações con-

tratuais. 

15.1.7 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da 

obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos ter-

mos da Lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I. 

15.1.8 - Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual.  

15.1.9 - Decidir sobre eventuais dificuldades na execução do objeto da presente contratação. 



 

 

 

15.1.10 - Manter, sempre por escrito ou por e-mail com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 

contratado. 

 

16. DAS PENALIDADES 

 

16.1 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 

obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguin-

tes penalidades:  

 

a) advertência;  

a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  

a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 

ao desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplica-

ção de sanção mais severa.  

 

b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses:  

b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a 

prestação dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injusti-

ficado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos 

poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  

b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 

incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 

irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 

(dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais 

aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  

b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  

 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos pro-

movidos pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:  

c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  

c.2) não mantiver sua proposta;  

c.3) abandonar a execução do contrato;  

c.4) incorrer em inexecução contratual.  

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabili-

tação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 

8.666/93, para as seguintes condutas:  

d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  

d.2) apresentar documento falso;  

d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  

d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  

d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos;  



 

 

 

d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pratica-

dos, em especial infrações à ordem econômica;  

d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  

 

16.2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 

contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  

 

16.3 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previs-

tas nos incisos b.1 e b.2.  

 

16.4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 

Catarina, para a devida averbação. 

  

16.5 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora ou, 

se insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  

 

16.6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 

Canoinhas.  

 

16.7 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de 

Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a referida 

sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em 

lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade 

competente. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 – As dotações orçamentárias para suportar as despesas com a execução do contrato serão oriundas da 

dotação:  

 

1 - Prefeitura Municipal de Canoinhas 

12000 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E DESENV. URBANO 

12001 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E DESENV. URBANO 

15 – Urbanismo 

452 - Serviços Urbanos 

6 - AÇÕES EFICIENTES EM OBRAS E URBANISMO 

1.15 - Pavimentação e recuperação de ruas e estradas 

111 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 

28300 - Recursos de Operações de Crédito 

             

17. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

17.1 – As Obras, objeto do presente Edital, deverão ser executadas de acordo com as especificações e condi-

ções estabelecidas no Projeto Executivo, nos prazos máximos estabelecido no Cronograma Físico Financeiro, 

conforme a tabela abaixo: 

 

RUAS INICIO NA RUA  FINAL NA RUA PRAZO DE EXECUÇÃO 



 

 

 

Frei Menandro Kamps João Sabatke São José 06 MESES 

Júlio Budant Neto T1 Av. Expedicionários Júlio Correia da Costa 06 MESES 

Júlio Budant Neto T2 Júlio Correia da Costa Miguel Darmorus 06 MESES 

Frederico Kohler T1 Henrique Zugmann Otávio Tabalipa 05 MESES 

Frederico Kohler T2 Otávio Tabalipa Júlio Budant Neto 06 MESES 

Antônio Liller Lourenço Wrublevski Adão Tiska 06 MESES 

 

17.2 – As pavimentações das Ruas constantes na tabela do item 17.1 deverão ser executadas de forma simul-

tânea, a contar do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada. 

17.3 – Havendo necessidade de alteração no cronograma caberá a contratada requerer perante a administra-

ção, sendo que fica a critério desta sua concordância, analisado os critérios de conveniência e oportunidade, 

de modo a evitar riscos para a Administração Pública, conforme disciplina o art. 72 da Lei n. 8.666/93. 

 

18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

18.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no 

parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do pará-

grafo segundo, inciso II do mesmo artigo. 

 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

19.1 - O limite aceito para a subcontratação nesta licitação será de no máximo 30% do total da obra, desde que 

não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas. 

 

19.2 - Deverá ficar demonstrado e documentado que a subcontratação somente abrangerá etapas dos servi-

ços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, 

por seus próprios meios, o principal dos serviços objeto de contratação, assumindo a responsabilidade direta e 

integral pela qualidade dos serviços contratados 

 

19.3 - Em caso de subcontratação do serviço pela contratada, caberá a esta requerer perante a Administração, 

indicando os serviços que serão terceirizados, sendo que fica a critério da Administração a sua concordância, 

analisado os critérios de conveniência e oportunidade, de modo a evitar riscos para a Administração Pública, 

conforme disciplina o art. 72 da Lei n. 8.666/93. 

 

19.4 - Caso autorizada a subcontratação, a Administração poderá exigir do subcontratado a apresentação dos 

documentos de habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade 

fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXX III do 

art. 7º da Constituição Federal. 

 

19.5 - A CONTRATADA permanecerá responsável pelas obrigações contratuais e legais, não sendo permitida 

a hipótese de sub-rogação prevista nos artigos 346 a 351, do Código Civil. 

 

19.6 - A Responsabilidade entre CONTRATADA e da subcontratada será solidária perante a Administração 

 

19.7 - A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execu-

ção total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das demais sanções previstas, ou 

demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 

 



 

 

 

19.8 - Sem prejuízo às demais hipóteses previstas neste instrumento, a Administração poderá rescindir o con-

trato quando a CONTRATADA: 1) subcontratar em percentual acima de 30% do valor da obra; 2) transferir, no 

todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anu-

ência da Administração. 

  
 
20. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

20.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do cer-

tame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebi-

mento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o 

artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

20.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº. 8.666/93, se a licitante vencedora recu-

sar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classifi-

cação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 

observado o disposto no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 

 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

21.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

seu valor global, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, 

descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não pagas pela empresa licitante 

vencedora.  

 

21.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, me-

diante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

 

21.3 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando 

em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

21.4 – O comprovante de que a contratada prestou garantia, conforme exigido no item 22.1 deste edital, deverá 

ser entregue no Departamento de Licitações da Prefeitura de Canoinhas, em até 10 (dez) dias, após a data de 

assinatura do contrato. A ordem de serviço só será emitida após a constituição da garantia; 

 

21.5 – Em não sendo prestada a garantia contratual no prazo estipulado no item anterior, o contrato será res-

cindido. 

 

21.6 - Caso a licitante vencedora venha a solicitar prorrogação de prazo de execução da obra, e se for atendi-

da, se a garantia não for constituída em espécie, a licitante deverá prorrogar o prazo da CAUÇÃO GARANTIA 

apresentada, por igual ou superior prazo do Aditivo de Prazo. A constituição da garantia deverá obedecer aos 

mesmos critérios da garantia inicial. 

22. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

22.1 – Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos artigos. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93, podendo ser aplicada as penalidades descritas. A rescisão do presente CONTRATO se dará, ind-

pendente de interpelação judicial:  

a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes desde que verificada a conveniência para o 

“CONTRATANTE”;  



 

 

 

b) UNILATERALMENTE, pelo “CONTRATANTE” diante do não cumprimento, por parte da “CONTRATADA”, 

das obrigações assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela verificação das hipóteses previstas nos 

incisos do art. 78, da Lei nº 8666/93 e podendo ainda ser rescindido sempre que houver relevante interesse 

público do “CONTRATANTE”, sendo a “CONTRATADA” notificada com a antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, sem qualquer direito à indenização ou reclamação.  

c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação processual em vigor.  

§ 1º - Não caberá qualquer direito indenizatório à rescisão amigável.  

§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

§ 3º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.  

§ 4º - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.2 – A rescisão do contrato, salvo se amigável, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia 

de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.  Nesses casos, a CONTRA-

TADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data 

da rescisão, podendo ser promovido o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

 

22.3 - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se 

obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contra-

to inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, 

apresentar os seguintes documentos:  

a) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente  ao objeto contratado  concluído (em  

caso  de obra  civil a CND deverá   conter  a metragem  da obra conforme projeto/área  de reforma/área  de 

acréscimo/área nova); 

b) Termo de Recebimento Provisório; 

c) Comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referen-

tes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CON-

TRATADA. 

 

23. DO RECEBIMENTO 

 

23.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comuni-

cação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsá-

vel pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que 

sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.  

 

23.1.1 - A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte 

da CONTRATADA. 

 

23.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do 

recebimento provisório, mediante comissão/servidor fiscal do contrato especificamente designada pelo CON-

TRATANTE.   

 

23.3 - Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) 

como recebida(s) definitivamente. 

23.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem 

a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

23.5 - Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo II deste Edital. 

 



 

 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

 

25.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a 

data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

 

24.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licita-

ção, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

24.4 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no site 

www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

 

24.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.  

 

24.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do 

processo licitatório. 

 

24.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato su-

perveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

 

24.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrá-

rio. 

 

24.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-

ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

24.11 - O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a reali-

zação da sessão pública da licitação. 

 

24.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo as-

segurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

24.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para con-

tratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos 

neste certame. 

 

24.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 

e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente 

por mensagem eletrônica para o e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br, ou protocolado no Protocolo desta Prefeitura, 

sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, CEP 89.460-000, Canoinhas - SC. 

 

24.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/


 

 

 

 

24.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 

 

24.17 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 

8666/93. 

 

24.18 – Os atos relativos às repostas de impugnações e recurso e resultado da licitação será publicado no 

Diário Oficial dos Municípios de Santa Catariana no endereço eletrônico: www.diariomuniciapl.sc.gov.br. 

 

25. DO FORO 

 

25.1 - Fica eleito o Foro da Comarca Judiciária de Canoinhas - SC para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio 

oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

Canoinhas - SC, 15 de Agosto de 2019. 

 

 

 

    Gilberto dos Passos                                                                    Winston Beyersdorff Lucchiari 

               Prefeito                                                                    Departamento Jurídico 

http://www.diariomuniciapl.sc.gov.br/

