
 

 

 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PRESENCIAL RDC N.º PMC 03/2020 
       
ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
 
 
 
A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRE-
SAS DE PEQUENO PORTE, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06. 
 
 
  
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 1.025 da Prefeitura Municipal de Canoinhas, leva 
ao conhecimento dos interessados que às 09h15min do dia 23/09/2020, será realizada licitação na modalidade 
Regime Diferenciado de Contratações Presencial – RDC, do tipo MENOR PREÇO, sob o REGIME DE EMPREI-
TADA POR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA FECHADO, sendo o objeto: A EXECUÇÃO DE REFORMA 
RELACIONADA AOS TOLDOS NO GEM XEILA ELISABETE CORNELSEN, CEI VINÍCUS DE MORAES, EBM 
GERTRUDES MULLER E CEI FERNANDO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO 
DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO. 
 
O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 12.462/2011, que é regulamentada pelos 
Decretos  nº  7.581/2011,  que  foi  alterado  pelos  Decretos  nº 8.080/2013 e 8.251/2014;  a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações; bem como,  Lei  Complementar 123/06 e suas alterações, Medida Provisória Nº 961 de 06 de Maio de 
2.020 e demais legislações pertinentes e,  ainda,  pelo estabelecido no presente Edital  e seus anexos. 
 
Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma PRESENCIAL. 
 
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 
 
ANEXO XIV 
ANEXO XV 
 

Declaração de Habilitação 
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. 18, XI. Lei federal 13.898/2019 
(OPCIONAL) Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de 
ME/EPP 
Planilha Orçamentária 
Termo de Referência 

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 o Departamento de 
Licitações do Município para a solução do problema. 
1.3 - A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste Edital e de outros assuntos 
relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 5º 
(quinto) dia útil que anteceder a data de abertura do certame, podendo ser solicitados, via e-mail, licitaco-
es@pmc.sc.gov.br, dirigido a Comissão Permanente de Licitação. 
1.3.1 - As respostas da CPL aos pedidos de esclarecimento formulados serão disponibilizadas no site oficial da 
Prefeitura de Canoinhas, no link do Processo.  

http://www.pmc.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmc.sc.gov.br
mailto:licitacoes@pmc.sc.gov.br


 

 

 

1.4 – Justifica-se escolha pelo Regime Diferenciado de Contratação em virtude da possibilidade de obtenção de 
benefícios de ordem procedimental, agilizando a contratação pública e aumentando-se as chances de serem 
selecionadas as melhores propostas junto à iniciativa privada. Outro aspecto da Lei do RDC a ser apontado como 
mais vantajoso ao caso em apreço, em comparação com disciplina da Lei nº 8.666/93, é a inversão das fases de 
habilitação e de julgamento da proposta (art. 14, IV e V). Tal aspecto tem o potencial não apenas de tornar os 
processos de contratação mais céleres, como também de selecionar propostas economicamente mais adequadas 
para o Poder Público. 
 
1.5 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
1.5.1 Trata-se de Licitação enquadrada no art. 1º, inc. VIII da Lei nº 12.462/2011 e alterações posteriores e art. 1º, 
inc. III da Medida Provisória n° 961/2020, na modalidade Regime Diferenciado de Contratações, pelo Regime de 
Empreitada por Preço Global e pelo tipo Menor Preço e Forma Presencial. 
 
1.6 – O valor máximo que o Município de Canoinhas, se dispõe a pagar pela execução das obras previstas neste 
edital será de R$ 49.402,75 (Quarenta e nove mil quatrocentos e dois reais e setenta e cinco centavos). 
 
1.7 – 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 por RCD tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de 
empresa especializada para A EXECUÇÃO DE REFORMA RELACIONADA AOS TOLDOS NO GEM XEILA 
ELISABETE CORNELSEN, CEI VINÍCUS DE MORAES, EBM GERTRUDES MULLER E CEI FERNANDO PESSOA, 
COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA à completa e perfeita 
implantação de todos os elementos definidos nos 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 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01), a PROPOSTA DE PREÇOS 
(envelope nº 02) e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 03) e, deverão ser entregues até as 
09h00min do dia 23 de Setembro de 2020, no setor de Protocolo desta Prefeitura, sito à Rua Felipe Schmidt, 10 – 
Centro, Canoinhas – SC, tendo início a sessão pública de abertura da documentação de habilitação às 09h15min 
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, 
porventura, não cheguem na hora e local determinados no item 3.1 deste Edital. 
3.4 – Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade com as condições definidas 
neste Edital. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1 - Poderão participar deste RDC Presencial as empresas que atenderem todas as exigências, inclusive quanto a 
documentação constante neste Edital e seus anexos. 
 
4.1.1 - A presente licitação destina-se exclusivamente à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), conforme estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, pertencentes ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
 
4.2 - Não poderão participar desta licitação: 
4.2.1 - Da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente;  
4.2.2 - Da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
correspondente;  
4.2.3 - Da pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de cinco 
por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou  
4.2.4 - Do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação; 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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4.2.5 - 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 declaradas 
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 apresentados os originais 
no ato de abertura do envelope nº 03, para autenticação pela Comissão Especial de Licitação. 
4.4 - Que não comprove sua condição de Micro Empresa/Empresa de Pequeno Porte. 
 
4.5 – Da Participação de Consórcio.  
4.5.1 Será permitida a participação de consórcio. 
4.5.1.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de participações iguais, a 
líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social.  
4.5.2 A constituição do Consórcio será feita observando-se as seguintes normas:  
4.5.2.1 - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorcia-
dos;  
4.5.2.2 - Indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança 
fixadas neste instrumento convocatório;  
4.5.2.3 - Apresentação dos documentos exigidos no item 6.2 quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de 
qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado;  
4.5.2.4 - Comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante:  
a) Apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação,  
b) Demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos neste instrumento 
convocatório; 
4.5.2.5 – Fica impedida a participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou isoladamen-
te.  
4.5.2 – No instrumento de constituição de consórcio deverá constar cláusula de responsabilidade solidária:  
I - No compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes; e  
II - No contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor.  
4.5.3 - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa 
brasileira, observado o disposto no item 4.5.2.2.  
4.5.4 - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.5.2.1.  
4.5.5 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante.  
 
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 ou credenciamento. 
5.2 - A instituição de representante perante a Comissão Especial de Licitação será realizada no ato da abertura da 
sessão, 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 entregar à 
Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do documento de 
credenciamento, redigido na forma do Anexo VII deste Edital, ou do instrumento particular de procuração outorgado 
pela empresa licitante, com a previsão de outorga de amplos poderes 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 procuração estar devidamente identificado. 
5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 
5.6 - Após o início da sessão, não caberá desistência da Proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente, devidamente motivado e comprovado, a ser avaliado pela CPL. 
5.7 - É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase deste RDC, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo. 
 



 

 

 

5.8 - Como requisito para a participação no RDC a licitante deverá manifestar que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital (declaração de 
habilitação, conforme modelo do Anexo IV). 
5.9 - A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, mencionada no item anterior, refere-se à apresentação de uma 
Declaração, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da Habilitação, e deverá ser entregue dentro no 
Envelope 01. 
5.9.1 - Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de habilitação, e possua representante presente 
à sessão, poderá preencher e assinar tal declaração, disponibilizada na sessão pelo Presidente da Comissão de 
Licitações. 
5.10 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar nº 123/06 que poderá apresentar a 
documentação de regularidade fiscal vencida e terá até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação da CPL, para 
comprovar a sua regularização. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - DECLARA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO; nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e fechados, 
indevassáveis, com a seguinte identificação na parte externa: 
 
a) ENVELOPE nº 01 – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 
RDC Nº PMC 03/2020 
DATA E HORA: 23/09/2020- 09h15min 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
CNPJ DA LICITANTE 
 
b) ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 
RDC Nº PMC 03/2020 
DATA E HORA: 23/09/2020- 09h15min 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
CNPJ DA LICITANTE 
 
c) ENVELOPE nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 
RDC Nº PMC 03/2020 
DATA E HORA: 23/09/2020- 09h15min 
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, nº 02 e nº 03, os documentos especificados, respectivamente, nos 
subitens 5.8, 6.2 e 6.3. 
6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em ato público pela Comissão Permanente de 
Licitação, na data e hora determinada para o certame. 
 
6.2. DO ENVELOPE Nº 03 – 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 em nome da licitante, que comprove(m) que a licitante 
tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obra ou serviço de características semelhantes ao objeto deste 
edital, com certidões de acervo técnico (CAT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em 
nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às 
informações constantes nos documentos emitidos em nome da licitante (Acórdão 2326/2019 – TCU). 
6.2.2.1.1 – 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 ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 
6.2.2.3 - Prova de inscrição ou registro dos Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
6.2.2.4 - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de engenheiro civil ou 
arquiteto, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico — 
CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 
privada, obra ou serviço de características semelhantes ao objeto deste edital.  
6.2.2.4.1 - A relação de trabalho entre a empresa participante do processo licitatório e o profissional exigido no item 
6.2.2.4 deve ser demonstrada obrigatoriamente na fase de habilitação do processo licitatório por meio de:  
a) Contrato Social da empresa, em que conste o nome do profissional, ou;  
b) Carteira de Trabalho, contendo o registro funcional do profissional, ou;  
c) Contrato de Prestação de Serviço entre as partes, descriminando a função, a remuneração do(s) profissional (ais), 
a carga horária e duração do contrato. 
6.2.2.4.1.1 – 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. 
6.2.2.5 - O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente 
será(ão) aceito(s) com a (s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA ou CAU. 
 
6.2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.2.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  
6.2.3.1.1 - 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 profissio-
nal, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
6.2.3.1.2 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
6.2.3.1.3 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida 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); 
 
6.2.5 - Certidão negativa de falência ou concordata (deverá constar obrigatoriamente 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, a certidão do modelo “falência e concordata e recuperação judicial” deverá ser solicitada também no sistema 
eproc. Portanto a certidão referida no item 6.2.5 e a certidão obtida através do sistema eproc deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 
 
6.2.5.1 – Nesta licitação será aceita a participação de Empresas em processo de recuperação judicial. 

 
6.2.6 – DA PARTITIPAÇÃO DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)  



 

 

 

 
6.2.6.1 - Para poder participar desta licitação, as empresas deverão apresentar juntamente com:  
a) Os documentos de Credenciamento, caso a licitante tenha representante presente na sessão, ou;  
b) Junto ao envelope de Proposta, caso a Licitante apenas envie os documentos, e não possua representante 
presente à sessão, os documentos abaixo: 
 
6.2.6.1.1 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, conforme 
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 abertura das 
propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 
 
6.2.7 DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEM-
PRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
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 trabalhista (item 
6.2.8, “c1”, “c2”, “c3”, “d” e “f”), mesmo que apresente alguma restrição. 
6.2.7.2 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, prorrogáveis 
por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeitos de negativa. 
6.2.7.3 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior 
assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas 
no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. º 8.666/1993. 
6.2.7.4 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a Comissão 
de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio dos meios 
usuais de comunicação (edital e publicação na imprensa oficial).  
6.2.7.5 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, segundo a ordem 
de classificação. 
 
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 alterações anteriores). 

 
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 trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 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 constante no 
anexo XI. 
6.2.9.5 Declaração da licitante art. 18, XI, Lei Federal 13.898/2019, conforme modelo constante no anexo XII. 

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


 

 

 

6.2.9.6 – (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 documen-
tos 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 Órgão 
licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir certidões tidas 
como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências legais cabíveis. 
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, em português, com os seguintes 
elementos: 
6.3.1.1 - Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF. 
6.3.1.2 - Número do RDC. 
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 - A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega do 
envelope “Proposta de Preços”. 
6.3.5 - Data, assinatura e identificação do representante legal. 
6.3.6 – A proposta deverá estar acompanhada de todos os preços unitários, conforme modelos constantes no anexo 
III. 
6.3.7 – Deverá acompanhar a proposta o Cronograma físico financeiro da obra, preenchido conforme modelo 
constante no anexo IX deste edital. 
6.3.8 – Será vencedora a proposta que apresentar o Menor Preço Global. 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1.1 - A abertura da sessão publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da CPL-RDC, ocorrerá na data e na hora 
indicados no preâmbulo deste Edital. 
7.1.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e rubricadas 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes 
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 
7.1.3 - Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de habilitação. 
7.1.4 – O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações, 
conforme art. 6.º da Lei 12.462/2011 e art. 15, § 2.º, da Lei 12.462/2011. 
7.1.5 - Não poderá haver desistência da proposta após a abertura da seção, sujeitando-se a licitante desistente as 
sanções previstas neste Edital. 
7.1.6 – As propostas apresentadas e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  
7.1.7 - Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
nesta ordem:  
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à 
classificação;  
II - a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação 
instituído;  
III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993; e  
IV - sorteio.  
7.1.7.1 - As regras previstas no item 7.1.7 não prejudicam a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
7.1.7.2 - Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com 
o primeiro colocado.  
7.1.7.2.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta 
permanecer acima do orçamento estimado. 



 

 

 

7.1.8 - No caso de haver ME(s) ou EPP(s), Lei Complementar 123/2006 c/c art. 38 do Decreto 7.581/2011, 
classificada(s) com proposta(s) valida(s) e com valor de ate 10% da melhor proposta classificada, a Comissão 
Permanente de Licitações identificará as ME(s) ou EPP(s) participantes, fazendo comparação entre os valores da 
primeira colocada, na ordem de classificação que se encontrar na faixa de 10% acima da proposta de menor preço. 
7.1.9 – As propostas classificadas nas características do item acima serão selecionadas pela Comissão de Licitações 
e as licitantes classificadas em segundo lugar serão convocadas a apresentar sua ultima oferta no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas sob pena de decair do direito concedido. 
7.1.10 - Não havendo manifestação da licitante classificada em segundo lugar, a Comissão Permanente de Licitações 
convocará as demais ME ou EPP participantes na mesma condição, na ordem de classificação. 
7.1.11 -  Ocorrendo a suspensão da sessão e a mesma não podendo ser realizada no dia, será publicada na 
Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação. 
7.1.12 -  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá 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. 
 
7.2 - Das disposições gerais sobre a proposta de preços: 
7.2.1 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou 
quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 
alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 
conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes, as quais 
poderão ser aceitas pela CPL. 
7.2.2 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente a reunião de abertura dos envelopes Proposta e com poderes para esse fim; 
7.2.3 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos 
para execução dos serviços. 
7.2.4 - As propostas serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.2.5 - Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preço aceito) com os 
requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 
7.2.5.1 - Contenha vícios insanáveis; 
7.2.5.2 - Não obedeça as especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 
7.2.5.3 - Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a 
contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9o do Decreto 7.581/11. 
7.2.5.4 - Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Publica; ou 
7.2.5.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que 
insanável. 
7.2.5.6 - A CPL poderá realizar diligencias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja 
demonstrada. 
7.2.5.6.1 - Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor 
dos seguintes valores: 
a) Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento 
estimado pela administração publica, ou  
b) Valor do orçamento estimado pela Administração Publica. 
7.2.6 - A Administração conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 
7.2.7 - Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do 
objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi-
ções do valor global. 
 
7.3 - Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a comissão de licitação classificará as propostas 
por ordem decrescente de vantajosidade. 
7.3.1 - Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, a comissão de licitação 
poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas. 
7.3.2 - A negociação de que trata o item 7.3.1 poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer 
superior ao orçamento estimado. 
7.3.3 - Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do 
orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para 
fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no art. 40, § 2º da 
Lei 12.462/2011. 
7.3.4 - Encerrado o julgamento, será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação das propostas. 



 

 

 

7.4 – ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
7.4.1 - Após a abertura das propostas, serão analisados os documentos da Licitante detentora da melhor Proposta e 
classificada em 1º (primeiro) lugar, contidos nos envelopes nº 03 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – os quais 
serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes 
credenciados. 
7.4.2 - 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 conhecimento de 
todos participantes. 
7.4.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, para a habilitação das ME/EPPS, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis (prorrogável por igual período, desde que solicitado por escrito pela licitante 
e aceito pela CPL), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente ME ou EPP for declarada 
vencedora do certame, após etapa de lances e desempate, se ocorrer, para a regularização da documentação, e 
emissão de eventuais certidões validas. 
7.4.4 - Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, para comprovar a inexistência de 
servidores do órgão contratante na relação de sócios, bem como a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de EMPRESAS Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br); 
7.4.5 - Sob pena de inabilitação, no que couber, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 
7.4.5.1 - Em nome da licitante, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e endereço respectivo; 
7.4.5.2 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
7.4.5.3 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
7.4.5.4 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados; 
7.4.5.4 - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) 
filial(ais) da licitante; 
7.4.5.5 - Os documentos exigidos neste RDC poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou por membro da CPL ou servidor do setor de Licitações da Prefeitura de 

Canoinhas ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
7.4.5.6 - Serão aceitas somente copias legíveis; 
7.4.5.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas; 
7.4.5.8 – A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
 
8 - SERÃO CONSIDERADOS INABILITADOS OS LICITANTES QUE: 
8.1 - Não apresentarem os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados ou 
não comprovarem a sua regularidade junto ao CEIS nos documentos por ele abrangidos, através de consulta ‘on-
line’, no momento da analise de habilitação. 
8.1.1 - No caso de microempresa e empresa de pequeno porte aplicar-se-á a disciplina dos artigos 43 da Lei 
Complementar n° 123 de 2006. 
8.2 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
8.3 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, deverão ser entregues numerados sequencialmente e na 
ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
8.4 - Em caso de inabilitação da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, será convocada a licitante 
subsequente, por ordem de classificação. 
 
9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  
9.1 - Dos atos da administração pública, decorrentes da aplicação desta licitação caberá pedido de esclarecimento no 
prazo mínimo de ate 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura do certame, podendo ser entregue no Setor 
Oficial de Protocolos desta Prefeitura, ou enviado via Correios, endereçado ao Setor de Licitações, através do e-mail 
licitacoes@pmc.sc.gov.br, ou ainda enviadas através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5. 
9.2 - Dos atos da administração pública, decorrentes da aplicação desta licitação, caberá impugnação no prazo 
mínimo de ate 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura do certame podendo ser entregue no Setor Oficial de 
Protocolos desta Prefeitura, ou enviado via Correios, endereçado ao Setor de Licitações, através do e-mail 



 

 

 

licitacoes@pmc.sc.gov.br, ou ainda enviadas através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5. 
9.3 - A resposta da CPL aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante publicação no sitio oficial da 
Prefeitura Municipal de Canoinhas, no link do Processo, ficando as empresas interessadas em participar do certame, 
obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações prestadas.  
9.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providencias não tem efeito suspensivo. 
9.5 - Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste edital perante a Administração da 
Prefeitura de Canoinhas o interessado que não o fizer ate o quinto dia útil que anteceder a data prevista para a 
abertura da Sessão Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 
 
9.6 - DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DECORRENTES DA APLICAÇÃO DESTA LICITAÇÃO, 
CABERÁ: 
9.6.1 Recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em 
face:  
a) do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados; 
b) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
c) do julgamento das propostas; 
d) da anulação ou revogação da licitação; 
e) do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
f) da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
g) da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração pública. 
9.6.2 - Representações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação, relativamente a atos 
de que não caiba recurso hierárquico. 
9.6.3 - Os licitantes que desejarem apresentar os recursos em face do ato previstos nos alíneas a, b e c do item 9.6.1 
deverão manifestar no final da sessão pública a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
9.6.4 - O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará imediatamente após o 
encerramento do prazo recursal. 
9.6.5 - É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
9.6.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos na lei 12.462/11, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
9.6.7 - Os prazos previstos na lei 12.462/11 iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do 
órgão ou entidade. 
9.6.8 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, 
cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade. 
9.6.9- O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso, podendo ser entregues 
no Setor Oficial de Protocolos desta Prefeitura, ou enviadas via Correios, endereçado ao Setor de Licitações, através 
do e-mail licitacoes@pmc.sc.gov.br, ou ainda enviadas através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, no prazo ÚNICO de 05 (cinco) dias úteis, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do termino do prazo da recorrente. 
9.6.10 - Interpostas as razões recursais, tal ato será comunicado aos demais licitantes no sitio oficial da Prefeitura 
Municipal de Canoinhas, no link do Processo, que poderão apresentar contrarrazões. 
9.6.11 - Caso o Presidente decida pela Improcedência do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade 
Competente para Homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do Presidente antes da 
adjudicação. 
9.6.12 - Caso não ratifique a decisão do Presidente, a Autoridade Competente determinara as medidas que julgar 
cabíveis no caso. 
9.6.13 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, No Departamento de Licitações 
da Prefeitura de Canoinhas, sito a Rua Felipe Schimidt,10, bairro Centro, no Município de Canoinhas-SC – CEP: 
89.460-090, nos dias uteis no horário de 08 h as 12 h e de 13 h as 17 h e serão fornecidos mediante requerimento 
protocolado pelo interessado. 
9.6.14 - Aplica-se a este RDC o disposto no art. 113 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
9.6.15 - Finalizada a fase recursal, no caso de alteração da ordem de classificação a administração poderá negociar 
condições mais vantajosas com o novo primeiro colocado. 
9.6.16 - Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e os autos encaminhados a autoridade 
superior, nos termos do art. 60 do Decreto 7.581/2011. 
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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 fiscalização. 
10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, 
serviços e materiais julgados deficientes ou não conforme com as especificações definidas em projeto (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 o recebimento da Ordem de Serviço (ver na minuta), 
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 especifica-
ções técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos 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 servidor 
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 tomada 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 no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro constante do Projeto Executivo, contados da data do atesto da área competente da 
Prefeitura, aposto nos documentos de cobrança. 
11.1.1 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do 
banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, 
conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
11.1.2 - Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de 
tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 
11.1.3 – Em caso de atraso na obra, devidamente justificado e aceito pela Administração, o valor do contrato poderá 
ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e deverá ser pago, impreterivelmente, até o dia 
05 de cada mês. 
11.1.4 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de 
atualização monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
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 CONTRATADA 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 convenção 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 CONTRATANTE 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 compatibilidade 
com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação. 
12.5 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 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 planilhas orçamentárias); 
12.6 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade 
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 estabelecidas 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 planilhas 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 Prefeitura, 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 vencedora 
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 
12.7.13 – Os serviços subcontratados pela licitante vencedora, serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à 
mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratada para ressarcimento do dano causado. 
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 equipamentos 
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 equipamentos 
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 exclusiva 
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 entregue 
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 contratado, 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 realizados 
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 cominações 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 – 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;  
12.28 - 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; 
12.29 - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços 
decorrentes desta licitação; 
12.29.1 - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal, 
impostos e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 
12.29.2 - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordina-
dos, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento 
do objeto; 
12.30 - Apresentar, antes do início dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 
 12.31 – A licitante vencedora deverá assinar o contrato dentro dos prazos estipulados neste Edital; 
12.32 - 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 detectados, 
com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção; 
12.33 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, 
dentro 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. 
12.34 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, efetivar os pagamentos e os ônus relativos 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 CONTRATANTE. 
12.35 - 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; 
12.36 - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das 
faturas pela CONTRATANTE; 
12.37 - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não 
exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 
12.38 - Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da CONTRATANTE e o 
preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 
12.39 - Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus 
funcionários; 



 

 

 

12.40 - 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 refere 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 execução de 
obra/serviços objeto do contrato. 
13.3 - Antes de iniciar os trabalhos, objeto desta licitação, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente, apresentar 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 Condições 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 Departamento 
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 medicina 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 contrato, 
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 daquele. 
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 contratuais. 



 

 

 

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 termos 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 seguintes 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 aplicação 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 injustificado, 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, configu-
rando-se inexecução do contrato.  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
 
c) Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais 
cominações legais, o licitante que:  
c.1) - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses 
previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/2011;  
c.2) - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;  
c.3) - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
c.4) - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  
c.5) - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;  
c.6) - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou  
c.7) - der causa à inexecução total ou parcial do contrato.   
 
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 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
16.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 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. 
 
17. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 



 

 

 

17.1 - 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. 
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1 – As dotações orçamentárias para suportar as despesas com a execução do contrato serão oriundas da 
dotação:  

 
1 - Prefeitura Municipal de Canoinhas 

1 - Prefeitura Municipal de Canoinhas 
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO 
5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 - Educação 
361 - Ensino Fundamental 
5 - GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 
2.7 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
452 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
13600 - Salário Educação - FNDE  
 
1 - Prefeitura Municipal de Canoinhas 
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO 
5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 - Educação 
365 - Educação Infantil 
5 - GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 
2.8 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil 
454 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
13600 - Salário Educação - FNDE  

             
19. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
19.1 - As Obras, objeto do presente Edital, deverão ser executadas de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Projeto Executivo, nos prazos máximos estabelecido no Cronograma Físico Financeiro. 
19.2 – Havendo necessidade de alteração no cronograma caberá a contratada requerer perante a administração, 
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. 
 
20. DA SUBCONTRATAÇÃO 
20.1 - 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. 
20.2 - Deverá ficar demonstrado e documentado que a subcontratação somente abrangerá etapas dos serviços, 
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 
20.3 - 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. 
20.4 - 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. 
20.5 - 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. 
20.6 - A Responsabilidade entre CONTRATADA e da subcontratada será solidária perante a Administração 
20.7 - 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 execução 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. 
20.8 - Sem prejuízo às demais hipóteses previstas neste instrumento, a Administração poderá rescindir o contrato 
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 anuência da Adminis-
tração. 
  
21. DA ASSINATURA DO CONTRATO  
21.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do certame 
será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 
8.666/93. 
21.2 - Os contratos administrativos celebrados com base no RDC reger-se -ão pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, com exceção das regras específicas previstas na própria lei do RDC. 
21.3 - É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos:  
a) revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
nesta Lei; ou  
b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições 
ofertadas pelo licitante vencedor.  
21.4 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 22.3, a administração pública 
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. 
 
22. DA GARANTIA CONTRATUAL 
22.1 - 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.  
22.2 - 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, mediante 
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; 
22.3 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 
22.4 – O comprovante de que a contratada prestou garantia, conforme exigido no item 22.1 deste edital, deverá ser 
entregue no Setor de Contratos da Prefeitura de Canoinhas, em até 10 (dez) dias, após a data de assinatura do 
contrato, prorrogáveis por igual período uma única vez, diante da apresentação de justificativa da contratada. A 
ordem de serviço só será emitida após a constituição da garantia; 
22.5 – Em não sendo prestada a garantia contratual no prazo estipulado no item anterior, o contrato será rescindido. 
22.6 - Caso a licitante vencedora venha a solicitar prorrogação de prazo de execução da obra, e se for atendida, 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. 
 
23. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
23.1 – 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, independente 
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. 
23.2 – 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 CONTRATADA 

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. 
23.3 - 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 contrato 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 acrésci-
mo/área nova); 
b) Termo de Recebimento Provisório; 
c) Comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao 
consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
24. DO RECEBIMENTO 
24.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação 
ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom 
funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabi-
lidade do CONTRATANTE.  
24.1.1 - A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da 
CONTRATADA. 
24.2 - 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 CONTRA-
TANTE.   
24.3 - Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como 
recebida(s) definitivamente. 
24.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional pela perfeita execução do Contrato. 
24.5 - Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo II deste Edital. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1 - 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. 
25.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 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. 
25.4 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
25.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.  
25.6 - 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. 
25.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
25.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveni-
ente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 
25.9 - 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 contrário. 
25.10 - 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. 
25.11 - 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 realização da sessão 
pública da licitação. 

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


 

 

 

25.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
25.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação 
ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame. 
25.14 - 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. 
25.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 
25.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 
25.17 – 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. 
 
26. DO FORO 
26.1 - 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, 26 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

 
    Gilberto dos Passos                                                        Visto:  Winston Beyersdorff Lucchiari 
               Prefeito                                                                    Departamento Jurídico 
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