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  AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2021 

Regido pela Lei Complementar 123/06, Lei 10.520/2002 e Lei 

8.666/1993 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos estrutural, 

arquitetônico, urbanístico, paisagístico e complementares, incluindo os projetos de acessibilidade 

(cumprimento integral da NBR 9050), combate e prevenção de incêndio, logica e telefonia para reforma 

das escolas Sebastião Rodrigues de Souza e Pref. Valdecir Ângelo Zampieri. 
Data/Hora Abertura 

13/12/2021 – 9h 

Valor Estimado 

R$ 155.836,43 

Modalidade 

Pregão Presencial 

Limite apresentação de propostas 

13/12/2021 – 08h30min 

Exclusiva ME/EPP 

Não 

Local 

Municipal de Irani - Rua Eilirio de Gregori, 207, centro 

Pedidos de Esclarecimentos 

Até às 17h00min – 07/12/2021 

Impugnações 

Até às 17h00min – 07/12/2021 

Documentos de Habilitação 

• Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou 

• Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de Sociedade 
Comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, ou 

• Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as 
alterações. 

• Decreto de autorização e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), atualizada; 

• Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União (de acordo com a Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014); 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

• Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS);  

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

• Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação 
Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

• g.1) Para as empresas sediadas em Santa Catarina, a 
certidão deverá ser apresentada em duas vias: 
SISTEMA E-SAJ 
(https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e 
SISTEMA EPROC (https://certeproc1g.tjsc.jus.br/). As 
duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

• g.2) Para as empresas sediadas em outros estados, a 
emissão da certidão deverá obedecer a determinação 
do Tribunal de Justiça correspondente. 

• Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas 
cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua 
habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato 
do Poder Público de Irani, ou que esteja temporariamente 
impedida de licitar, contratar ou transacionar com a 
Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos 
descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93). 

• Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal, de 
menores, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal. 

• Demais documentos constantes no item 6 do edital. 

 

MUNICÍPIO DE 

IRANI 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

1 - PREÂMBULO 

 

1.1 - O MUNICÍPIO DE IRANI, Estado de Santa Catarina, situado à Rua Eilírio de Gregori, 207, 

Centro, Irani, SC, através da Secretária de Educação, Cultura e Esportes, Sr. MARIA INEZ DE 

BASTIANI, comunica que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério 

do MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade a execução do objeto indicado no item 2 

deste instrumento, cujo processamento, direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, constituída pelo Decreto nº 089/19, em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 

respectivas alterações e legislação aplicável, e as condições adiante fixadas. 

 

1.2 - O recebimento dos Envelopes 01 – nº PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, 

contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, 

dar-se-á até às 08h30min do dia 13 de dezembro de 2021, no Setor de Protocolo Geral desta 

Prefeitura. 

 

1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 09h00min 

do dia 13 de dezembro de 2021, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de 

Irani, situada no endereço citado no item 1.1. 

 

Caso o licitante opte por autenticar os documentos, no dia da licitação, por um servidor do 

Setor de Compras e Licitações do Município de Irani, deverá chegar no mínimo 30 minutos 

antes da sessão, sendo necessário atentar-se para o prazo e horário de protocolo para concluir 

o processo de autenticação e vedação dos envelopes ANTES do término do prazo estabelecido 

nos itens acima. NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO PROTOCOLO A PRESENÇA 

DO LICITANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA ANTES DO TÉRMINO 

DO PRAZO PARA PROTOCOLAR, valendo o horário efetivamente registrado no 

protocolo. 

 

OBS: É obrigatório o uso de máscaras para a participação das sessões públicas de licitação. 

Cada participante deverá trazer sua própria máscara. A Prefeitura solicita aos fornecedores 

que encaminhem apenas um representante para as reuniões, de forma a evitar aglomerações. 

 
 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para elaboração de 

projetos executivos estrutural, arquitetônico, urbanístico, paisagístico e complementares, incluindo os 

projetos de acessibilidade (cumprimento integral da NBR 9050), combate e prevenção de incêndio, 

logica e telefonia para reforma das escolas Sebastião Rodrigues de Souza e Pref. Valdecir Ângelo 

Zampieri. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
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contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste 

Edital. 

 

3.2 - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

 

3.3 - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público 

Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a 

Administração Pública Municipal e quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do 

artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

3.4 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou 

responsável pela licitação, na forma do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.5 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente 

Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso, ressalvado as proponentes o direito de 

impugnar o texto editalício e usar dos recursos e expedientes cabíveis em defesa de seus interesses, na 

forma da lei. 

 

3.6 - Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte: 

 

3.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame 

usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06, deverão observar o disposto 

nos subitens seguintes. 

 

3.6.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverá ser comprovada, mediante apresentação 

da seguinte documentação: 

 

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu 

enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não 

registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. A 

Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada 

para a abertura da presente Licitação. 

 

b) Declaração de enquadramento em conformidade com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, 

afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

3.6.3 - Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas 

participantes. 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes 

à Sessão Pública, a Pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e 
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os documentos exigidos para a habilitação, desde que protocolizados de acordo com o disposto no 

item 1.2, em envelopes distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação: 

 

MUNICÍPIO DE IRANI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

MUNICÍPIO DE IRANI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

4.2 - A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o 

horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para 

efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, 

em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação (antes do 

horário de protocolo): 

 

4.2.1 - Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá 

apresentar: 

 

a) Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

b) Cópia da cédula de identidade; 

 

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

 

d) Cópia do cartão de inscrição no CNPJ/MF, no qual conste que a empresa possui CNAE – 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas compatível com o objeto ora licitado. 

 

4.2.2. Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:  

 

a) Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento dos quais conste, no mínimo, os poderes 

para representar a empresa neste processo licitatório, assinar propostas e declarações, negociar 

preços, ofertar lances, interpor recursos ou deles desistir, assumir compromissos de toda ordem e 

renunciar a prazos processuais, dispensada a exigência de reconhecimento de firma conforme 

Decreto nº 63.166/68; 

 

b) Cópia da cédula de identidade; 

 

c) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social; 
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d) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

 

e) Cópia do cartão de inscrição no CNPJ/MF, no qual conste que a empresa possui CNAE – 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas compatível com o objeto ora licitado. 

 

4.3 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), esta 

deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, 

de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, com data de emissão não superior a 

180 dias anteriores ao da data de abertura desta licitação. As sociedades simples, que não 

registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006.  

 

4.4 – A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com 

a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos benefícios concedidos 

pela Lei Complementar 123/2006. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO 

OBRIGATORIAMENTE FORA DO ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

4.5 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes específicos para 

atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido. 

 

4.6 - Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único representante. 

 

4.7 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 deste Edital, sendo 

aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos 

mesmos até o dia e horário indicado para protocolo. A Administração Municipal de Irani e o Pregoeiro 

não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem 

entregues em tempo hábil para protocolização dentro do prazo estabelecido no item 1.2, no Setor de 

Protocolo Geral desta Prefeitura. EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO RECEBIDAS 

PROPOSTAS E/OU DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE 

EDITAL. 

 

5 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1 - O Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta propriamente dita, 

redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, 

assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 

a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou 

Municipal da proponente; 

b) Número deste Pregão; 

c) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante. 

d) Os itens que estiverem com o valor acima do máximo permitido serão automaticamente 

desclassificados, conforme tabela de preços no Anexo “A”. 

e) Garantia mínima de 12 meses. 

 

5.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à direita da 

vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos 

financeiros ou expectativa inflacionária. 
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5.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 

administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, 

objeto da presente Licitação. 

 

5.4 - A proposta de preço terá validade pelo prazo de até 60 dias.  

 

5.5 - As propostas que tenham sido classificadas, serão verificadas pelo Pregoeiro para constatar a 

possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da 

seguinte forma: 

            a)  nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e 

por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá; 

  b)  nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer; 

 c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta 

e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro. 

 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos de habilitação: 

 

a) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 

b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais; 

c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa 

ao Município da sede do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do 

FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos 

por Lei; 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

f) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública deste Pregão, 

se outro prazo não constar no documento. 

g) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e ao 

Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “B”. 

h) Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação 

financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do 

contador da empresa com a devida identificação. 

i) Declaração de garantia, conforme modelo constante do Anexo “F”. 

j) Comprovação de capacidade para a execução do objeto deste Edital, mediante apresentação 

de documento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se ateste 

que a empresa executou a qualquer tempo, fornecimento igual ou semelhante a este que 

está sendo licitado. 
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k) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer 

fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do 

Poder Público, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar 

com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados 

(inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93). 

l) Declaração de inexistência de servidores municipais no quadro de pessoal, sob as penas da 

Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado 

ou empregado do Poder Executivo do Município de Irani, exercendo funções técnicas, 

gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

m) REGISTRO JUNTO AO CREA/CAU - Certidão de registro ou inscrição da empresa e do 

profissional responsável na Entidade Profissional Competente –CREA/CAU- da região da 

empresa licitante; 

n) Folha de dados para elaboração do Contrato, conforme modelo constante do Anexo “G”. 

o) VISITA TÉCNICA - Declaração da empresa licitante, assinada pelo seu responsável 

técnico ou administrador, atestando que vistoriou os locais de execução da obra/serviços, 

objeto desta licitação, e que tomou conhecimento de todas as informações necessárias à 

execução da mesma, em especial para identificar as instalações já existentes, condições do 

local, especialmente o terreno, onde serão executados os serviços, não se admitindo, 

posteriormente, a alegação de desconhecimento de particularidades locais. 

     o.1) A visita ao local da obra é facultada, podendo os interessados visitar os locais 

de execução da obra para tomar conhecimento de aspectos peculiares da execução dos 

serviços, ocasião em que estará disponível um servidor do Município para as apresentações 

e que também será fornecido atestado de visita ao local dos serviços, documento este que 

deverá compor os documentos de habilitação. 

o.1.1) Caso o licitante opte por não fazer a vista, deve apresentar declaração, 

assinada pelo seu responsável técnico ou administrador, atestando que vistoriou os locais 

de execução da obra/serviços, objeto desta licitação, e que tomou conhecimento de todas 

as informações necessárias à execução da mesma, em especial para identificar as 

instalações já existentes, condições do local, especialmente o terreno, onde serão 

executados os serviços, não se admitindo, posteriormente, a alegação de desconhecimento 

de particularidades locais. O documento este que deverá compor os documentos de 

habilitação. 

     o.2) Os interessados deverão AGENDAR a visita na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão de Projetos, pelo fone (49) 3432-3215 – (49) 3432-3213, até 07 de 

outubro de 2021, visando à disponibilização de Profissional para o acompanhamento, 

dentro do horário de atendimento, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e 

das 13h30min às 17h30min. 

 

 

6.2 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas “a” até “f”, do item 6.1, pelo 

Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão de Registro Cadastral de Licitantes 

do Município de Irani. 

 

6.2.1 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelas licitantes 

está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no 

decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações averiguará a 

situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes do Município de Irani, inabilitando 

aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação 
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apresentada para o competente cadastramento não estiver em plena vigência. 

 

6.3 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro Cadastral em substituição 

aos documentos elencados no item 6.1 e, nele constando qualquer certidão com prazo de validade 

vencido, poderá apresentar tais documentos atualizados e regularizados dentro de seu Envelope n.º 02 

– DOCUMENTAÇÃO. 

 

6.4 - Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo competente 

órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data 

de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade. 

 

6.4.1 - A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de habilitação é 

aquela disposta no item 1.3 deste Edital. 

 

6.5 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, ou publicação 

em órgão da imprensa oficial. 

 

6.5.1 - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também, ser 

apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, nesse caso, a sua aceitação 

condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo 

site do órgão emissor. 

 

6.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante 

com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições: 

 

6.6.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

6.6.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

 

6.7 - Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou vice-versa, 

deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles 

que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

6.8 - A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal, citados no 

item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o 

Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na 

certidão a validade para a matriz e para as filiais. 

 

6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

nas alíneas “a” a “f” do item 6.1, mesmo que esta apresente alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal. 

 

6.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da administração, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

6.9.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.9.1, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

6.10 – Caso o licitante opte por autenticar os documentos por um servidor do Setor de Compras e 

Licitações do Município de Irani, necessário atentar-se para o prazo e horário de protocolo para 

concluir o processo de autenticação e vedação dos envelopes ANTES do término do prazo estabelecido 

nos itens 1.2 e 1.3 deste edital. NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO PROTOCOLO A 

PRESENÇA DO LICITANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA ANTES DO 

TÉRMINO DO PRAZO PARA PROTOCOLAR. 

 

7 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 

 

7.1 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração verbal ou 

escrita, (no caso de não comparecimento, a declaração escrita, conforme modelo constante do Anexo 

“C”, deverá vir anexada ao Credenciamento), dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002), sendo consignado em ata. 

7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar 

em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena de desclassificação. Isto posto, serão 

classificadas, POR LOTE, a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e 

superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 

7.2.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

7.2.2 - Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de forma individual) 

que não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 e 5.2 deste Edital, bem como, quando 

constatada a oferta de preço manifestamente inexequível. 

7.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.3.2 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

na ordem decrescente dos preços de cada item do objeto do certame. 

7.3.3 - A oferta de lance deverá recair sobre o preço unitário do item do objeto desta licitação que 

tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele momento. 

7.3.3.1 - O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os lances verbais 

ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente sobre a mesma. 

7.3.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.3.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 

7.3.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

mailto:licitacao@irani.sc.gov.br
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7.4 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.5 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.6 - Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006.   

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 

7.7 - Ocorrendo o empate previsto no item 7.6, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 

“a” deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista 

no Item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.7.1 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.7.2 - O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.7.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão. 

7.8 - Encerrado os procedimentos acima descritos e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, a Comissão verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o 

com os valores consignados no respectivo Orçamento Prévio, e constando em ata. 

7.9 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o 

Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do 

atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 e subitens, deste Edital. 

7.10 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará as 

licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à habilitação, exigíveis no item 6 e seus 

subitens, deste Edital. 

7.11 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

7.11.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.11, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 

que seja obtido preço melhor. 

7.12 - Observando-se o disposto no artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, excepcionalmente, o pregoeiro 

poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca 

da especificação do objeto, ou da documentação apresentada. 

7.13 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de lances verbais) ou 
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todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para apresentação de outras propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que 

ensejaram a sua desqualificação (artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93). 

7.14 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, 

proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de recorrer, 

registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que todas as demais 

licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

7.14.1 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 

por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

7.14.2 - A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do Pregão caracterizar-

se-á como renúncia ao direito de recorrer. 

7.15 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 

o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, 

em conformidade com as disposições do item acima. 

7.15.1 - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e por todos 

os licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar antes do término da Sessão, fato 

que será devidamente consignado em ata. 

7.16 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de Habilitação das 

licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto desta Licitação, pelo prazo de 10 

(dez) dias após a assinatura do(s) Contrato(s), devendo os seus responsáveis retirá-los em até 05 

(cinco) dias após esse período sob pena de inutilização dos mesmos. 

 

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

8.1 - No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

apresentar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas as especificações constantes 

deste Edital. 

 

8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no artigo 3º, 

§ 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, conforme ordem do sistema. 

 

8.3 - A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pela Autoridade Superior, POR 

ITEM, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) vencedora(s). 

 

8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente. 

 

9 - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA  

 

9.1 – A proponente vencedora deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados do recebimento 

da Solicitação/Autorização de Fornecimento e executar completamente o objeto no prazo de até 30 

(trinta) dias contados da mesma data.  
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9.2.1. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos 

deverão ser cumpridas na íntegra. 

9.3. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas 

técnicas legais vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial NBR 

9050/2015, e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos projetos e serviços ora licitados, 

bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de 

controle e demais aplicáveis à espécie. 

9.4. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e 

permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

9.5. Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes 

de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, 

materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito 

Brasileiro. 

9.6. Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal 

integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a 

empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

9.7. A proponente vencedora levará em consideração, as normas e regulamentos governamentais 

decorrentes da Lei nº 6.514/77, e Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

9.8. Os empregados da empresa contratada, ao prestarem serviços em campo deverão dispor de 

uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir as 

ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços. 

9.9. Caberá à empresa contratada fornecer, às suas expensas, os veículos para o transporte de materiais 

e pessoal, as ferramentas, e equipamentos, necessários à execução dos serviços ora contratados. 

9.10. O fornecimento dos produtos somente poderá ser efetuado pela proponente vencedora, vedada, 

portanto, a terceirização dos mesmos.   

 

10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do objeto, importando 

os valores conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo 

efetivamente entregue. 

 

10.1.1. O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada 

no Banco do Brasil ou através de boleto bancário. No caso da empresa possuir conta em outros bancos 

e que a transferência tenha custos, estes serão descontados da contratada. 

 

10.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida com os seguintes dados do destinatário: 

 

Razão Social: MUNICÍPIO DE IRANI 

CNPJ: 82.939.455/0001-31 

Endereço: Rua Eilírio de Gregori, 207, Centro 

Cidade: Irani – SC 

CEP: 89.680-000 

 

10.3 - A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do objeto da presente licitação, correrão à conta 

da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s), prevista(s) na Lei:  
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Despesa: 31 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Órgão: 2 – Poder Executivo 

Unidade: 3 – Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Esportes 

Complemento: 4.4.90.51.91.00.00.00 – Obras em Andamento 

Recurso: 0 – Recurso Ordinário 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 - Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

proponente interessada poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

11.1.1 - A impugnação será dirigida ao setor de Licitações de Compras desta Prefeitura, que a 

encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão. 

 

11.2 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá ela o prazo de 03 

(três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. 

 

11.3 - O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo 

subir, devidamente informado, para apreciação e decisão. 

 

11.4 - Os demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) 

dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

 

11.5 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 

 

11.6 - Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do certame à(s) licitante(s) 

vencedora(s). 

 

12 - DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA 

12.1 - Após a homologação do resultado, será(ão) a(s) vencedora(s) convocada(s) imediatamente para 

assinar(em) o pertinente contrato (minuta constante do Anexo “E”), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 16, deste Edital. 

 

12.2 - No ato de formalização do contrato, deverá a licitante vencedora indicar pessoa pertencente ao 

seu quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, 

bem como encaminhar quaisquer outras comunicações. 

 

12.3 - O(s) contrato(s) terá(ão) prazo de vigência da data de assinatura até 31 de março de 2022. 

 

12.4 - Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, a licitante subsequente, na 

ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na qual o pregoeiro examinará a sua 

proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo 

o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

13 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

mailto:licitacao@irani.sc.gov.br


 

________________________________________________________________________________________ 
 

RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC. 
FONE/FAX: (49) 3432-3214 – licitacao@irani.sc.gov.br – CNPJ: 82.939.455/0001-31 

Visite Irani - O Berço do Contestado 
 

14/35 

13.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, 

com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada 

direito a qualquer indenização. 

 

13.2 - A rescisão contratual poderá ser: 

 

13.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

13.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

14 - DAS PENALIDADES 

14.1 - A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no prazo assinalado 

neste edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, contada a 

partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para assinar o contrato, nos termos do item 

14.1 do presente instrumento convocatório. 

 

14.1.1 - Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais oferecidos pela 

licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido adjudicados. 

 

14.2 - A penalidade de multa, prevista no item 16.1 deste edital, poderá ser aplicada, cumulativamente, 

com as demais penalidades dispostas na Lei nº 8.666/93, conforme o artigo 87, § 2º do mesmo diploma 

legal. 

 

14.3 - A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas 

às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 

6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

 

14.4 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Departamento de Compras 

e Licitações do Município de Irani, no endereço citado no preâmbulo deste edital, ou através do 

telefone (049) 3432-3214, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 

17h30min. 

 

15.2 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão 

constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, bem como o 

nome da pessoa indicada para contatos. 
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15.3 - O Município de Irani reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões Públicas deste Pregão. 

 

15.4 - Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de Irani não serão 

consideradas como motivos para impugnações. 

 

15.5 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais 

nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, e, se for o caso, conforme disposições da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria. 

 

15.6 - No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei nº 

8.666/93. 

 

15.7 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente 

licitação é o da Comarca de Concórdia, SC, excluído qualquer outro. 

 

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

16.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 

anexos: 

 

Anexo “A” – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE;  

Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, DO ART. 

4º, DA LEI Nº 10.520/2002. 

Anexo “D” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  

Anexo “E” - MINUTA DE CONTRATO 

Anexo “F” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

Anexo “G” – FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO  

 

 

 

 Irani (SC), 01 de dezembro de 2021. 

 

                            

 

 

MARIA INEZ DE BASTIANI 

Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Esportes 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

ANEXO “A” 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação 

vigente concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, normatizar, 

disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo Licitatório. 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão 

exercidos pela CONTRATANTE, nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 através da servidora 

Tais Vicenzi Schneider, engenheira civil do Município de Irani, bem como a secretária da pasta. 

As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais 

registros, documentos legais. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Trata-se da contratação dos projetos executivos estrutural, arquitetônico, urbanísticos, 

paisagístico e complementares, incluindo os projetos para a acessibilidade (cumprimento integral da 

NBR 9050), combate e prevenção de incêndio, lógica e telefonia para reforma das escolas Sebastião 

Rodrigues De Souza e Prefeito Valdecir Ângelo Zampieri. 

A elaboração do projeto estrutural, arquitetônico e complementares tem como finalidade 

determinar e detalhar os elementos necessários para as intervenções das edificações e ambientes das 

referidas escolas, com a finalidade de adequar às edificações a NBR 9050/2020, ampliar a oferta de 

salas de aula, melhorar o ambiente escolar com mais conforto térmico e acústico, proporcionando 

espaços mais adequados para o processo de ensino aprendizagem. 

 

3. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de reforma das escolas 

municipais Sebastião Rodrigues De Souza e Prefeito Valdecir Ângelo Zampieri. O projeto da reforma 

deve contempla os seguintes itens: 

• Projeto Arquitetônico  

• Projeto Estrutural e Fundações 

• Projeto de Instalações Hidráulicas 

• Projeto de Instalações Sanitária 
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• Projeto Paisagístico  

• Projeto de Captação das Águas Pluviais 

• Projeto de Instalações Elétricas e Média Tensão – Entrada Celesc 

• Projeto luminotécnico dos ambientes 

• Projeto de cabeamento estruturado e monitoramento por câmera 

• Projeto de Sistema de proteção contra descarga atmosférica SPDA 

• Projeto de instalação de gás GLP 

• Projeto de climatização e renovação de ar 

• Projeto de Prevenção, detecção e combate de incêndio 

• Projeto de cabeamento estruturado 

• Orçamento, planilha de orçamento, cronograma físico Financeiro 

• Compatibilização de todos os projetos em plataforma BIM, nível de desenvolvimento 

(LOD) igual ou superior a 300 - 350. 

• Link 3D – visualização dos projetos em APP - BIM 3D 

• Memoriais descritivos 

• Planilha orçamentária compatível com o orçamento total da obra 

• Cronograma físico financeiro 

• Cálculo do BDI – Benefícios e despesas indiretas 

 

Item 

 

Descrição 

 

 

Unid

. 

 

Quantidade 

estimada 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Empreitada global empresa 

especializada para elaboração de 

projeto de reforma da Escola 

Municipal Prefeito Valdecir 

Angelo Zampieri 

unid. 1 
R$ 

62.333,33 
R$ 62.333,33 

02 

Empreitada global empresa 

especializada para elaboração de 

projeto de reforma da Escola 

Municipal Sebastião Rodrigues 

de Souza 

unid. 1 
R$ 

98.503,10 
R$ 93.503,10 

Valor Total  R$ 

155.836,43 
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3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA o levantamento topográfico 

planialtimétrico cadastral do terreno das escolas, bem como disponibilizará os arquivos em DWG dos 

projetos arquitetônicos das edificações. A Contratada deverá fazer a conferência das medidas das 

edificações in loco. 

A Contratada deverá entregar à CONTRATANTE os projetos até o nível executivo, elaborado 

em plataforma BIM (LOD 300-350), devidamente registrados na entidade profissional competente e 

assinados pelo profissional responsável, que permitam a contratação da execução das obras. 

A contratada deverá entregar os projetos complementares: fundação e estrutural (se 

necessário), instalações sanitárias e hidráulicas, instalações elétricas, combate a incêndio e pânico, e 

projetos especiais (acústico, acessibilidade, caixilhos e vidros, etc.) de acordo com a especificidade de 

cada projeto. 

Os projetos deverão ser norteados pelas questões que envolvam a sustentabilidade, nas suas 

três condicionantes, a social, a ambiental e a econômica; primando pela funcionalidade, ergonomia, 

acessibilidade, conforto térmico e acústico. Devem ser adotadas, sempre que couberem, as práticas 

conhecidas como “ecotécnicas”, tais como captação e água da chuva, entre outras. 

A Contratada deverá realizar pelo menos uma visita técnica no local para levantamento de 

informações e conferência de medidas, e três visitas técnicas por projeto para esclarecimento de 

dúvidas durante o período de execução das obras. 

Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas reuniões entre o 

CONTRATANTE e CONTRATADA, com periodicidade a ser definida na primeira reunião. As 

reuniões deverão ocorrer na Prefeitura Municipal de Irani, localizado na Rua Eilírio de Gregori, 

Centro, Irani – SC. 

Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. Deverão ser 

apresentados os seguintes produtos: 

• Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários para 

cada edificação; memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os 

serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios 

técnicos e memoriais que forem necessários; orçamento detalhado com cronograma 

físico-financeiro para licitação da execução da obra, incluindo planilha de composição 

do BDI com indicação dos índices de preços oficiais, assinado por profissional 

habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do 

CAU.  

• O orçamento deverá conter elementos de BDI descritos; composição de todos os 

custos unitários da planilha, com indicação do item de referência utilizado para cada 

serviço, devendo as cotações serem limitadas superiormente aos preços indicados nas 

fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferência: 
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• Mediana de preços do SINAPI; 

• Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, 

poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito 

Federal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que 

possível, os custos de insumos constantes do SINAPI; 

• Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco primeiros 

itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no SINAPI ou 

tabelas oficiais); 

• Revistas especializadas no ramo. 

• Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

 

4. DAS ETAPAS DE PROJETO 

 

Os projetos executivos devem conter o detalhamento necessário para execução da obra, nele 

devem conter os materiais e componentes que serão usados no processo de construção, além dos 

projetos complementares devidamente compatibilizados. 

O projeto executivo deve possuir todos os elementos do empreendimento, de modo a gerar um 

conjunto de informações suficientes para a perfeita caracterização da obra e serviços a serem 

executadas, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos, e prazos e execução. O resultado 

deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e 

componentes da reforma. 

 

4.1. ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETURA 

 

No estudo preliminar serão definidas as demandas do município com relação às edificações a 

natureza da reforma, mercado, condições, requisitos, e especificidades da reforma pretendida. 

Etapa onde deverão ser realizadas as reuniões preliminares para elaboração do estudo de 

necessidades, necessário à concepção arquitetônica da edificação, composto por: levantamento das 

características funcionais das atividades de cada ambiente, dimensões, equipamentos, mobiliários, etc. 

O estudo preliminar deve apresentar todas as configurações iniciais da solução arquitetônica 

proposta, considerando as principais exigências do programa de necessidades, sendo composto por um 

conjunto de documentos técnicos para entendimento das soluções aplicadas, já com as premissas do 

projeto de interiores. 

Produtos a serem entregues: 

• Programa de necessidades; 

• Pranchas de desenhos do desenvolvimento do projeto, com no mínimo: plantas baixas 

de todos os pavimentos com cotas gerais, planta layout, planta de implantação geral, 
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perspectivas externas e internas; 

 

4.2. ANTEPROJETO ARQUITETURA 

 

Etapa intermediária do projeto, que consiste na configuração definitiva do projeto 

arquitetônico a partir da aprovação da etapa anterior; 

O Anteprojeto deverá apresentar todas as informações técnicas relativas à edificação e seus 

componentes construtivos considerados relevantes. Nesta etapa devem ser produzidos os elementos 

necessários para elaboração dos projetos complementares; 

Produtos a serem entregues: 

• Pranchas de desenhos do desenvolvimento do projeto, com no mínimo: planta de 

implantação geral; planta baixa com cotas de todos os pavimentos, planta layout com 

especificação de mobiliário; planta de forro e iluminação; planta com posicionamento 

de tomadas, cortes (longitudinais e transversais), elevações externas (fachadas), planta 

de cobertura, memorial descritivo da edificação, memorial de acabamento de todos os 

pavimentos. 

 

4.3. PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVO DE ARQUITETURA 

 

Os projetos complementares deverão conter um conjunto de informações e técnicas suficientes 

para a concepção da edificação, reunindo de maneira clara e concisa todos os sistemas construtivos e 

instalações que compreendem o empreendimento para sua perfeita implementação. 

O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas, 

e compatibilização dos projetos; 

Produtos a serem entregues: 

• Todos os itens da etapa anterior revisados e detalhados; 

• Detalhes nas pranchas do desenvolvimento dos projetos básicos, com no mínimo: 

paginação de piso, ampliação detalhada das áreas molhadas (banheiros, cozinhas 

etc.:), detalhe das esquadrias (portas e janelas). E demais detalhes necessários ao bom 

entendimento do projeto. 

• Pranchas do projeto de interiores com a distribuição do mobiliário, especificações dos 

materiais e detalhes de marcenaria e gesso (quando couber); 

• Pranchas dos projetos complementares, já compatibilizados com o projeto 

arquitetônico, plataforma BIM; 

• Orçamento detalhado em nível de projeto executivo; 

• Composição dos custos unitários de todos os itens de serviços; 
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• Composição das taxas de BDI (edificação e equipamento); 

• Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI); 

• Compatibilização de todos os projetos em plataforma BIM, nível de desenvolvimento 

(LOD) igual ou superior a 300-350. 

• Cronograma físico financeiro de execução da obra. 

 

O projeto de arquitetura e os demais projetos complementares deverão ser analisados e 

compatibilizados, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a fim de evitar 

conflitos entre eles; 

Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetônica 

existente, deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos. 

Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de projeto 

estabelecidas anteriormente, de modo a reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho. 

 

5. APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

 

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 

pertinentes, além das normas de desenho técnico. 

Os desenhos e documentos conterão na parte inferior à direita carimbo, contendo no mínimo, 

as seguintes informações: 

Identificação da CONTRATANTE; 

Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e 

assinatura; 

• Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

• Identificação da etapa de projeto; 

• Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

• Demais dados pertinentes. 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a 

eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE. 

Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital (plataforma 

BIM). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser realizada em meio digital, 

acompanhados de dois jogos de cópia em papel assinados pelo profissional responsável. 

 

6. DOS PRAZOS 

O prazo máximo para a entrega do objeto será conforme descrito na tabela abaixo, respeitando 

as etapas do projeto: 

 

 

mailto:licitacao@irani.sc.gov.br


 

________________________________________________________________________________________ 
 

RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC. 
FONE/FAX: (49) 3432-3214 – licitacao@irani.sc.gov.br – CNPJ: 82.939.455/0001-31 

Visite Irani - O Berço do Contestado 
 

22/35 

Item  

 

Projeto 

Prazo em dias por etapa 

Estudo 

Preliminar 

Anteprojeto Projeto Executivo e 

Complementares 

Total 

1 Reforma Escola Pref. 

Valdecir 

7 dias 15 dias 20 dias 42 dias 

2 Reforma Escolas 

Sebastião 

7 dias 20 dias 25 dias 52 dias 

Obs.: Os prazos descritos são contabilizados como dias corridos. 

 

Os prazos de entrega para cada objeto são contados de forma individual, e passa a contar a 

partir da assinatura do contrato. 

 

7. DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados na conclusão das respectivas etapas, sendo: 

 

 

Item 

 

Projeto 

Percentual por etapa 

Estudo 

Preliminar 

Ante Projeto Projeto Executivo e 

Complementares 

Total 

1 Reforma Escola Pref. 

Valdecir 

15% 35% 50% 100% 

2 Reforma Escolas 

Sebastião 

15% 35% 50% 100% 

 

O pagamento será efetivado em até 30 dias após o recebimento de nota fiscal, após o atesto 

do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da 

regularidade fiscal da licitante vencedora. 

 

8. DOS REQUISITOS EDITALICIOS 

Somente poderão participar do processo licitatório, pessoas jurídicas cujo objeto social 

expresso no estatuto ou contrato social e Certidão de registro do CREA/CAU especifique atividade 

pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, e estejam legalmente estabelecidas no país. 

 

8.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Apresentar Certidões de Registro e de Regularidade, emitidas pelo CREA/CAU, nas quais 

constem a compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da contratação, bem como 

as quitações da anuidade do período em curso, relativas à empresa e aos seus responsáveis técnicos; 

Prova de capacidade técnica constituída por, no mínimo um atestado, emitido por organização 

pública ou privada, para a qual a empresa tenha executado projetos executivos de arquitetura e 
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engenharia e serviços afins, que guardem semelhança com o objeto a ser contratado, contemplando as 

áreas mínimas de: Arquitetura (1000 m²); Instalações e Projetos Especiais (1000 m²). 

 

8.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Comprovação de possuir em seu corpo técnico profissionais de nível superior, detentores de 

atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados, no CREA/CAU, acompanhados das 

Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esse Conselho, que comprovem ter os 

profissionais executado serviços que guardem semelhança com o objeto a ser contratado, 

contemplando as áreas mínimas de: Arquitetura (1000 m²); Instalações e Projetos Especiais (1000 m²). 

Relação de indicação de equipe técnica, contendo no mínimo um arquiteto, um engenheiro 

civil, um engenheiro eletricista, com a comprovação de vínculo: carteira de trabalho; contrato social, 

se for sócio; contrato de trabalho ou declaração de contratação futura, com declaração de anuência do 

profissional. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

Conter o preço total do objeto, em algarismo e por extenso, com duas casas decimais, em 

moeda nacional, considerando tudo que componha o preço global final, tais como BDI, tributos, mão 

de obra, despesas diretas e/ou indiretas, estando as especificações, unidades e quantidades de serviços 

compatíveis com as constantes da planilha orçamentária. 

 

10. DAS PENALIDADES 

O não comparecimento da empresa no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da convocação 

para assinatura do Contrato, caracterizará recusa injustificada em assiná-lo e descumprimento da 

obrigação assumida, podendo acarretar: a perda do direito à contratação. 

Penalidades por inadimplemento estarão previstas em Cláusula específica na minuta do 

contrato. 

O prazo de convocação referido no primeiro parágrafo do item 10 poderá ser prorrogado 

quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos.  

 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

A CONTRATADA deverá transferir o direito patrimonial do projeto para o 

CONTRATANTE. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a certificação do direito autoral de criação, 

de modo que a CONTRATANTE não poderá ser responsabilizada caso surja qualquer indício de 

reprodução reivindicada por terceiros no qual se configure “plagio de projeto”. 

Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor; 
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Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 

que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos serviços. 

Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistemas de modulação e 

padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de operação e 

manutenção; 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, 

observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação; 

Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

Os projetos devem atender a toda legislação específica nos níveis federal, estadual e 

municipal, assim como às Normas das Concessionárias de Serviços Públicos locais. No mesmo 

sentido, os projetos devem obedecer às normas técnicas pertinentes da ABNT; 

Caso haja a solicitação de órgãos públicos para revisão dos projetos já aprovados pela 

contratante, a contratada deverá promover todos os ajustes necessários, dentro do prazo estipulado 

pelo órgão competente, e sem honorários adicionais a contratante. 

As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do 

INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços 

previstos no projeto. 

As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes ao 

desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos serviços e obras. 

Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o desempenho 

técnico global. 

As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e 

técnicas construtivas a serem utilizadas. 

As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado fornecedor 

ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão adotar 

rigorosamente os padrões das concessionárias. 

A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que somente 

caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 

comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou experiências bem-

sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do componente 

da edificação. 

Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do 

componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de aplicação e 

conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza e precisão as 
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características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e 

comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 

 

12. RECURSO A SER UTILIZADO 

Dotação 28, 29 e 30 – Manutenção do Ensino Básico. 

 

13. TERMO DE ACEITE:  

Declaro, nos termos da Lei 8.666/93, art. 67, §1° e §2° que serei responsável pela fiscalização 

do contrato originado por esse Processo Licitatório, acompanhando e anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que se fizer necessário 

à regularização das faltas ou defeitos para exigir seu fiel cumprimento. 

 

Nome Fiscal: Tais Vicenzi Schneider 

CREA: 162.172-3/SC 

Cargo/função: Engenheira Civil 

Unidade: Planejamento e gestão de projetos 

Fone para contato: 3432-3215 

E-mail para contato: engenharia@irani.sc.gov.br 

Assinatura do fiscal:  

Irani/SC, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

________________________ 

 Thiza Ferreira da Silva 

Eng. Civil CREA/SC 162.833-2 

Secretária de Planejamento e Gestão de Projetos 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

 

ANEXO “B” 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 062/2021 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF 

nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

 

 

ANEXO “C” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI 

Nº 10.520/2002 (*) 

 

(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

(pelo lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao Pregoeiro no início da Sessão. 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, a empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº __________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 

no PREGÃO Nº 062/2021, instaurado pelo Município de Irani/ SC. 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

ANEXO “D” 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

Ao Município de Irani/SC 

 

 

 

 

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Irani/SC, na modalidade Pregão Presencial nº 062/2021, na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________________ , bem como formular propostas verbais, recorrer 

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

ANEXO “E” 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2021 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRANI E A EMPRESA 

___________________________________________, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

ESTRUTURAL, ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO, PAISAGÍSTICO E COMPLEMENTARES, 

INCLUINDO OS PROJETOS DE ACESSIBILIDADE (CUMPRIMENTO INTEGRAL DA NBR 

9050), COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, LOGICA E TELEFONIA PARA REFORMA 

DAS ESCOLAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA E PREF. VALDECIR ÂNGELO 

ZAMPIERI. 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

82.939.455/0001-31, com sede na Rua Eilírio de Gregori, 207, Centro, Irani, SC, neste ato 

representado pela Secretária Mun. de Educação, Cultura e Esportes, Sra. MARIA INEZ DE 

BASTIANI, inscrito no CPF/MF sob o nº ..........., doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

______________________, com sede na _____________________, representada neste ato, pelo 

seu(ua) __________________, Senhor(a) _______________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº ____________________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____________________, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 

pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 

123/2021, modalidade Pregão Presencial nº 062/2021, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações 

posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA obriga-se a Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos 

executivos estrutural, arquitetônico, urbanístico, paisagístico e complementares, incluindo os projetos 

de acessibilidade (cumprimento integral da NBR 9050), combate e prevenção de incêndio, logica e 

telefonia para reforma das escolas Sebastião Rodrigues de Souza e Pref. Valdecir Ângelo Zampieri, 

conforme descrito na cláusula quarta. 

 

1.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº 062/2021, 

juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 

2.1 – A proponente vencedora deverá iniciar os serviços em até 03 (três) dias contados do recebimento 

da Solicitação/Autorização de Fornecimento e conforme cronograma de prazos constante no item 6 do 

Termo de Referência.  

2.2.1. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos 

deverão ser cumpridas na íntegra. 

2.3. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas 

técnicas legais vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial NBR 
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9050/2015, e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos projetos e serviços ora licitados, 

bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de 

controle e demais aplicáveis à espécie. 

2.4. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e 

permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

2.5. Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes 

de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, 

materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito 

Brasileiro. 

2.6. Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal 

integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a 

empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

2.7. A proponente vencedora levará em consideração, as normas e regulamentos governamentais 

decorrentes da Lei nº 6.514/77, e Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

2.8. Os empregados da empresa contratada, ao prestarem serviços em campo deverão dispor de 

uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir as 

ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços. 

2.9. Caberá à empresa contratada fornecer, às suas expensas, os veículos para o transporte de materiais 

e pessoal, as ferramentas, e equipamentos, necessários à execução dos serviços ora contratados. 

2.10. O fornecimento dos produtos somente poderá ser efetuado pela proponente vencedora, vedada, 

portanto, a terceirização dos mesmos.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.1. O presente Contrato terá vigência da assinatura até o dia 31 de março de 2022. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Pelo fornecimento do(s) objeto (s) previstos(s) na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA o valor total de R$ ____________ (__________________________). 

 

4.2 - As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária do Exercício de 2021:  

 

Despesa: 31 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Órgão: 2 – Poder Executivo 

Unidade: 3 – Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Esportes 

Complemento: 4.4.90.51.91.00.00.00 – Obras em Andamento 

Recurso: 0 – Recurso Ordinário 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do objeto, importando os 

valores conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo 

efetivamente entregue. 

 

mailto:licitacao@irani.sc.gov.br


 

________________________________________________________________________________________ 
 

RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC. 
FONE/FAX: (49) 3432-3214 – licitacao@irani.sc.gov.br – CNPJ: 82.939.455/0001-31 

Visite Irani - O Berço do Contestado 
 

31/35 

5.1.1. O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada 

no Banco do Brasil ou através de boleto bancário. No caso da empresa possuir conta em outros bancos 

e que a transferência tenha custos, estes serão descontados da contratada. 

 

5.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida com os seguintes dados do destinatário: 

 

Razão Social: MUNICÍPIO DE IRANI 

CNPJ: 82.939.455/0001-31 

Endereço: Rua Eilírio de Gregori, 207, Centro 

Cidade: Irani – SC 

CEP: 89.680-000 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

6.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 

6.1.1 – Entregar o objeto cotado conforme previsto neste Termo de referência, obedecendo 

rigorosamente às especificações, prazos e condições estipuladas. 

6.1.2 – Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e 

em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

6.1.3 - Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 

municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob 

sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação. 

6.1.4 – Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto. 

6.1.5 - Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 

relativas à segurança e medicina do trabalho. 

6.1.6 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, 

correndo à suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos. 

6.1.7 - Permitir o acesso da fiscalização da CONTRATANTE, que poderá realizar vistoria in loco 

durante a execução do objeto. 

6.1.8 – Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, sem cobrança de peças e 

deslocamento, durante o prazo da vigência da garantia. 

6.1.9 – Assegurar à Administração o repasse dos descontos e ofertas pecuniárias, quando fornecidos 

aos outros usuários. 

6.1.10 – Responsabilizar-se pelas despesas para o efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como 

seguro, transportes, tributos referentes à execução e entrega do objeto. 

6.1.11 – Prestar atendimento aos chamados para execução dos serviços no prazo máximo de 24 horas. 

6.1.11.1 - Não havendo condições da entrega dos serviços neste prazo, o prestador deverá avisar ao 

solicitante que o serviço não tem condições de ser realizado naquele período, sempre em comum 

acordo e dentro dos princípios da razoabilidade. 

 

6.2 - São obrigações da CONTRATANTE: 
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6.2.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da(s) Contratada(s), através do fiscal 

do contrato e Secretárias. 

6.2.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, mediante depósito bancário em conta corrente de 

titularidade da CONTRATADA. 

6.2.3 - Comunicar a(s) Contratada(s), por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

6.2.4 - Emitir a Autorização de Fornecimento para que a proponente vencedora proceda à efetiva 

entrega do objeto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas hipóteses 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências 

previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

7.2 - A rescisão contratual poderá ser: 

7.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

7.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 - Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto deste Contrato, se sujeita a CONTRATADA às 

penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, na seguinte conformidade: 

8.1.1 - multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

8.2 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) objetos não entregue(s). 

8.3 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, 

o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

9.1 – Os objetos ofertados deverão apresentar uma garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da 

data da expedição do Termo de Recebimento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

10.1 - O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na 

forma prevista em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

12.1 - Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei 

nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
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13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia (SC), para qualquer procedimento relacionado com 

o cumprimento do presente Contrato. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 

testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Irani (SC), ______ de _____________ de 2021. 

 

 

 

MUNICIPIO DE IRANI 

Maria Inez de Bastiani 

Gestor 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

   

1 ______________________ 

CPF: 

 

2 ______________________ 

CPF: 

 

 

Fiscal: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

 

ANEXO “F” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

 

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF nº (n° do CNPJ), sediada em (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). (nome do representante), portador (a) 

da Carteira de Identidade n° (n° da CI) e do CPF n° (n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei, 

que se obriga a oferecer garantia dos serviços objeto deste edital, conforme constante no Anexo “A” 

do presente Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da entrega definitiva dos serviços 

executados, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, 

sem qualquer ônus para a administração.  

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 

 

ANEXO “G” 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Razão Social: _____________________________________________________________. 

CNPJ:____________________________________________________________________. 

Endereço:_________________________________________________________________.  

Cidade: ________________ Estado: ___________ CEP:___________________________.  

Telefone: (______) __________________ Fax: (______) __________________________ .  

Nome da pessoa para contatos:________________________________________________.  

Telefone: (______) ________________ E-mail: __________________________________.  

Nome completo da pessoa que assinará o Contrato: ________________________________.  

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:__________________________________________.  

Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco ___________________.  

RG: ______________________ CPF: ______________________________.  

 

Obs: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do Contrato.  

 

Data: _______________________________________________________  

 

 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo com o envelope 

da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e 

assinatura do Contrato referente a este procedimento licitatório. 
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