Praça Geronimo Silveira Albanas, 78 – Centro – Major Gercino – SC
CEP 88.260-000 CGC 82.845.744/0001-71 E-MAIL –
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO
CNPJ: 82.845.744/0001-71
PROCESSO LICITATÓRIO 14/2011
EDITAL DO PREGÃO Nº. 04/2011
O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, através do setor de Compras e Licitações,
torna público que às 09:00 horas do dia 22 de julho de 2011, na Sala de Reuniões
da Prefeitura Municipal, situado na Praça Gerônimo Silveira Albanas, Nº. 78, no centro
da cidade de Major Gercino/SC, será realizada licitação na modalidade Pregão
Presencial, sob a forma de julgamento "Menor Preço Global", cujo objeto: Contratação
de Empresa para a Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social do
Município de Major Gercino/SC, conforme definido no Termo de Referencia (Anexo I
do presente Edital). A presente licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal Nº.
10.520/2002, de 17/07/2002, pela Lei Nº. 8.666, de 21/06/1993, com as devidas
alterações e Lei Complementar Nº. 123 de 14/12/2006 e demais legislações
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO (art. 40, I).
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a elaboração de
um Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, sob as diretrizes
estabelecidas na legislação e resoluções do FNHIS – Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social, em conjunto com o município, de acordo com as exigências
constantes neste convite e seus anexos, conforme segue.
ITEM
1

QUANT.
UNID.
DESCRIÇÃO
EditalServiço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO
Plano_habitação
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL, com base da Secretaria Nacional de Habitação, sendo:
1- Apoio à Elaboração ou Revisão de Plano Local de Habitação
de Interesse Social- PLHIS
1.1. Elaboração de PLHIS- completo
2- Definição de Etapas
2.1. ETAPA I - Proposta metodológica ( obrigatória para qualquer
opção)
2.2. ETAPA II- Diagnóstico do Setor Habitacional
2.3. ETAPA III- Estratégia de Ação
OBS: É obrigatória a execução de todas as etapas. A liberação de
recursos exclusivos para as etapas I e/ou II está condicionada ao
compromisso de entrega do produto final completo - o Plano Local

de Habitação de Interesse Social.
3. Identificação do Objeto
Elaboração do Plano Habitacional de Interesse Social-PLHIS,
requisito previsto na lei nº 11.124 e Resoluções nº 2 e 7 do
Conselho Gestor do FNHIS, para adesão ao Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social- SNHIS
4. Descrição do Objeto
Etapa 1- Proposta Metodológica
A proposta Metodológica, a ser pactuada com a sociedade, conterá:
a)
a estrutura de coordenação e organização dos trabalhos
para elaboração do PLHIS;
b)
as atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho
municipal;
c)
as atribuições e responsabilidades dos consultores, em caso
de contratação de consultoria, em cada etapa de elaboração do
PLHIS
d)
os procedimentos para a execução das etapas e produtos do
PLHIS;
e)
a estratégia de comunicação, mobilização e participação da
população, com a identificação dos diferentes atores;
f)
as formas de dar publicidade ao início e ao término dos
trabalhos com a apresentação da equipe e dos mecanismos de
participação popular e de acesso ás informações;
g)
o cronograma de eventos de discussão com a sociedade,
com mapeamento das atividades;
h)
os prazos e custos estimados para as três etapas e produtos
do PLHIS; e
i)
a forma de articulação com outros programa e ações.
Etapa 2- Diagnóstico do Setor Habitacional
Na elaboração do Diagnóstico do Setor Habitacional, serão
realizados levantamentos de dados e informações técnicas sobre:
a)
inserção regional e características do município; área,
população urbana e rural, inserção micro e macro regional, relação
com os municípios ou estados vizinhos- especialmente no que
tange á questão fundiária- principais atividades econômicas e
outras informações;
b)
atores sociais e suas capacidades; levantamento de
informações sobre as formas de organização dos diversos grupos
sociais que atuam no setor habitacional e sua capacidade de
atuação;
c)
necessidades habitacionais: caracterizar o contingente
populacional que demanda investimentos habitacionais,
considerando composição familiar, gênero, idade, nível de
instrução, renda, composição do domicílio, déficit habitacional
quantitativo e qualificativo, caracterização de assentamentos
precários (favelas e afins), incluindo famílias conviventes e
agregados, renda familiar e renda domiciliar, ocupação principal e
secundária dos membros maiores de idade, grau de segurança das
relações de trabalho e outras;
d)
oferta habitacional: caracterizar a oferta de moradias e solo
urbanizado, as condições de acesso ás modalidades de intervenção

e financiamento habitacional; identificar a oferta e disponibilidade
do solo urbanizado para a população de baixa renda, especialmente
no que se refere ás Zonas Especiais de Interesse Social- ZEIS, as
diferentes modalidades de construção ou reforma que contribuem
para aumentar a oferta de habitações de interesse social; identificar
a produção de moradias realizada pela própria população;
e)
marcos regulatórios e legais; levantamento dos marcos
regulatórios e legais existentes e daqueles que precisam ser
modificados ou elaborados, na perspectiva do direito á cidade e da
garantia do acesso a moradia digna especialmente para a população
de baixa renda, como Plano Diretor Participativo, normas de
zoneamento, uso e ocupação do solo, Conselho e Fundo Local de
Habitação de Interesse Social;
f)
condições institucionais e administrativas; capacidade de
aplicação de recursos próprios para melhorias das condições
habitacionais, identificação de recursos humanos tecnicamente
qualificados e equipamentos para realização de serviços
habitacionais de infra-estrutura urbana;
g)
programas e ações: identificar os programas habitacionais
financiados ou executados diretamente pelas administrações locais,
pelos demais entes federativos ou por agências bilaterais; os
benefícios já realizados e a previsão de atendimentos; e
h)
recursos para financiamento: identificar as fontes de
recursos existentes e potenciais para financiamento do setor
habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades de cada
um.
Etapa 3- Estratégias de Ação
É a Etapa de Elaboração do Plano de Ação. Para cada
problema identificado durante a Etapa 2- “Diagnóstico do
Setor Habitacional”, serão apresentados itens, os quais serão
discutidos e pactuados com a sociedade:
a)
Diretrizes e objetivos;
b)
Programas e ações;
c)
Metas, recursos e fontes de financiamento;
d)
Indicadores;
e)
Programas e ações prioritários;
f)
Monitoramento, Avaliação e Revisão
− Os projetos de cada etapa serão entregues em papel A4 e também
uma cópia em CD ROOM.
− Ao final do processo a contratada explanará e justificará para os
servidores envolvidos os projetos elaborados.

A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício perante a contratada e seus
profissionais contratados, sendo de sua responsabilidade estadia, deslocamento, alimentação e
transporte dos profissionais, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a
contratação, além do fornecimento de todo material e equipamento necessário para realização
dos serviços.

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as

exigências constantes deste Edital e seus anexos.
2.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou incorporação que
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos
de contratar com o Município de Major Gercino ou que tenham sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com órgão público municipal, estadual e/ou federal,
bem como os licitantes que se apresentam constituídas na forma de empresas em
consórcio.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
2.4 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.
3 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
3.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado
no item 15.12 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
3.2 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO:
4.1-Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de
Preços e Habilitação.
4.2 - Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e
identificados com o nome da licitante, o número do CNPJ, o número e o objeto
da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e
"Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir:
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
PREGÃO Nº. 04/2011
LICITANTE: ___________________________________
Nº. DO C.N.P.J: ____________________________________
ENVELOPE Nº. 1 (PROPOSTA DE PREÇOS)

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
PREGÃO Nº. 04/2011
LICITANTE: ___________________________________
Nº. DO C.N.P.J: ____________________________________
ENVELOPE Nº. 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
4.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório
competente ou por servidor do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de
Major Gercino, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
4.4 - Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de
documentos seja solicitada antes da realização da sessão de recebimento das propostas,
sendo a autenticação efetuada em horário de expediente do Paço Municipal.
4.5 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas
de preços.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 1)
5.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lei complementar Nº. 123 de 14/12/06, deverão apresentar a Certidão
Simplificada fora do envelope da Proposta de Preços.
5.2 - O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante, de forma
que atenda aos seguintes requisitos:
I - ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas
de
uso
corrente, obrigatóriamente informar a
marca/bandeira do objeto licitado, apresentar papel timbrado da licitante ou
identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, endereço, telefone e não
poderá ocorrer rasuras, acréscimos ou entrelinhas, sendo que o valor deverá estar
expresso em algarismos e por extenso, devendo suas folhas serem
numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de direito;
II - nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários do
objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
III – apresentar proposta sob Menor Preço Global.
5.3 - Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os
primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão
considerados estes últimos.

5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5 - Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior,
quando então prevalecerá este prazo.
6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2)
6.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos:
6.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.2.1. Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual;
6.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado e atualizado com todas as suas alterações e/ou consolidação, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
6.2.3. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a
atividade que autorize a exploração/comercialização dos produtos ou serviços
exigidos no objeto deste edital.
6.2.4. Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade
civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
6.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.
6.3 – REGULARIDADE FISCAL:
6.3.1 – Regularidade Fiscal:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão dos tributos administrados pela Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional referente à Dívida Ativa;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ), conforme art. 29,
inciso I da Lei n° 8.666/93;
6.3.2 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7. da CF.:
a) Declaração que atende o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo –
Anexo VI;
6.3.3 - Declaração de Habilitação
a) Declaração de Habilitação, conforme o modelo - Anexo IV;
6.3.4 – Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação
a) Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação, conforme modelo – Anexo V.

6.3.5 – Qualificação Técnica:
6.3.5.1 –A Empresa Licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um)
Atestado de Capacidade Técnica comprovando a execução finalizada do PHLIS –
Plano de Habitação de Interesse Social em Município, com êxito (relativo a qualidade,
finalização, características e prazos), aprovado pela CEF – Caixa Econômica Federal
de acordo com as exigências do Ministério das Cidades, em seu nome, acompanhado do
respectivo Contrato de Prestação de Serviço, sendo que os consultores deverão comprovar
ter nível universitário, através de diploma(s) e currículo(s) assinado(s), nas seguintes áreas:
6.3.5.2 - 01 profissional na área de Arquitetura e Urbanismo com especialização ou
mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas seguintes áreas: Desenvolvimento
Urbano ou Habitação.
6.3.5.3 - 01 profissional na área de Direito, com especialização ou mestrado e/ou
experiência profissional comprovada em Desenvolvimento Urbano, ou Habitação ou Direito
Urbanístico.
6.3.5.4 - 01 profissional na área de Serviço Social, Sociologia, Psicologia ou
Pedagogia, com especialização, mestrado em Organização, Desenvolvimento e Participação
Social.

6.4 – Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
6.4.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação
do certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação relativo ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
6.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.
6.4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1. - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio
de um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório.
7.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os
atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
7.3 - Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes
documentos:
I - documento oficial de identidade do representante;
II – Preenchimento da carta de credenciamento Anexo III deste edital.
7.4 - A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento
em desacordo com este capítulo, ou ainda a ausência do representante, equivale à
renúncia por parte do licitante ao direito de apresentar lances durante a sessão e de
praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive quanto a recursos.
7.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
7.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitante.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - No dia 22 de julho de 2011 às 09:00 horas na Sala de Reuniões na Sede da
Prefeitura conforme já designado neste Edital, na presença dos representantes das

licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos
representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente
fechados e
rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para
habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes, sendo vedada
a remessa postal das propostas.
8.2 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
8.3 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços,
sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÀO
9.1 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação, e
os respectivos valores ofertados.
9.2 - Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens
ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos
os concorrentes.
9.3 - Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o artigo 4º da
Lei 10.520/2002.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9.3.1 - Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de índices nas condições definidas
no subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas
subseqüentes, até que haja no máximo 3 (três) licitantes classificadas, quaisquer
que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4º da Lei
10.520/2002.
9.4 - Às licitantes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes.
9.5 - O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em
ordem decrescente de índice.
9.6 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor

preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada de
empate.
9.7 - A Microempresa e 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.
9.8 - Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o
objeto a seu favor. (Artigo 45, I)
9.9 - Em não ocorrendo a contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrarem na Lei Complementar Nº. 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito. (Artigo 45, II)
9.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta. (Artigo 45, III)
9.11 - Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, parágrafo 2º)
9.12 - A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo
Pregoeiro, implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos
lances, excetuando o disposto no item 9.19.
9.13 - Caso não mais se realize lance verbal, será encerrado a etapa competitiva
e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
9.14 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados
pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo
motivadamente a respeito.
9.15 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições de habilitação.
9.15.1 - Caso a licitante apresente documentação de habilitação
incorreta, será declarada inabilitada.

incompleta ou

9.16 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.
9.17 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
9.18 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido
preço melhor, nas situações previstas nos subitens 9.14 e 9.17.
9.19 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela
Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.
9.21 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência
entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros
apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.
10 - DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS:
10.1 - A(s) empresa(s) Adjucatária(s) fica(m) obrigada(s) a:
10.1.1 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia
e expressa anuência da Administração.
10.1.2 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e
efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste Edital e seus anexos.
10.1.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
10.1.4 - Manter a regularidade no cadastramento do Departamento de Compras até a
data de pagamento.
10.1.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no fornecimento dos combustíveis, objeto da presente licitação, em até 25%
(vinte
e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho.
10.2 – Os combustíveis deverão ser abastecidos conforme Solicitação da
Secretaria Requisitante, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento
pela(s) adjudicatária(s).
11 - DO PAGAMENTO:
11.1 – Os pagamentos serão efetuados em 03 (três) parcelas iguais, distribuídas no
decorrer do contrato, conforme abaixo:
a) 1ª parcela no valor de 20% após a entrega da Proposta Metodológica;

b) 2ª parcela no valor de 45% após a Diagnóstico do Setor Habitacional;
c) 3ª parcela no valor de 35% após a Estratégias de Ação.
11.2 – Para efeitos de quitação, a licitante deverá apresentar relatório de
desenvolvimento dos serviços, discriminando as horas despendidas em cada atividade.
11.3 – O pagamento pelo objeto deste Edital, será efetuado em moeda nacional, através
de depósito em qualquer agência da rede bancária, desde que vinculada ao
sistema de compensação de cheques e outros papéis do Banco do Brasil S/A,
até 30 (trinta) dias ao da entrega dos produtos pela(s) licitante(s) vencedora(s) e da
Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada pela Secretaria ou órgão requisitante.
11.4 – O pagamento decorrente da aquisição do objeto da presente licitação será
efetuado através da dotação do orçamento vigente de 2011.
11.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplemento Contratual.
11.6 - As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos
recursos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal do exercício de 2011 e
2012, haja vista que o prazo da licitação será de 12 (doze) meses.
12 - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do objeto ora licitado será feito pelo Grupo que elaborou o Plano
de Trabalho/ Termo de Referência do Plano Municipal de Habitação e Interesse Social
de Major Gercino/SC.
.
13- DAS PENALIDADES
13.1 - Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente,
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansões cabíveis, garantido o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
13.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com esta Administração e, se for o caso, será descredenciada no
Departamento de Compras, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais;

13.3. - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma
abaixo:
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu
objeto e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar com esta Administração
por até 90 (noventa) dias;
b) Falhar ou fraudar na entrega dos materiais ficará impedido de licitar com esta
Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos;
c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de
modo inidôneo, será descredenciado do Departamento de Compras pelo período de 02
(dois) a 05 (cinco) anos;
13.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Departamento de Compras
e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.5 - CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia
defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:
I - advertência;
II – multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do sistema
de compensação por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda:
a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos prazos de entrega dos materiais, previstos neste Edital;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.
13.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas para a Secretaria Municipal da
Fazenda no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a
Administração cobrá-las judicialmente.
13.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o material,
se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência
constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste
Edital.
13.8-Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais
ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma
legal.
13.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, devidamente, justificada e comprovada, a juízo da Administração.
14 - DOS RECURSOS
14.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, para apresentação das razões do recurso, no qual poderá juntar
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarazões em igual número de horas, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso.
14.1.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
14.1.3 - O acolhimento de recurso
insuscetíveis de aproveitamento.

importará a

invalidação apenas dos atos

14.1.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral,
será reduzida a termo em ata.
14.1.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade
procedimentais, o Prefeito Municipal homologará o resultado da licitação.

dos

atos

14.2 - Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei
no 8.666/93, caberá:
I -recurso, dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo
de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolizado no
endereço
referido neste Edital, nos casos de:
a) anulação ou revogação da licitação;
b) rescisão de Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Nº. 8.666/1993;
c) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
II -representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso
hierárquico;
III -pedido de reconsideração de decisão do Prefeito Municipal, no caso de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10
(dez) dias úteis da intimação do ato.
14.2.1 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade.
Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 02 (dois) dias úteis, contados do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei Nº.
8.666/1993).
14.2 - Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela

apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento
não poderão alegar.
15.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
15.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em
dia de expediente na Prefeitura Municipal de Major Gercino.
15.4 - O Prefeito Municipal de Major Gercino poderá revogar a presente licitação em
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado.
15.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, bem como interromper as etapas de lances ou de análise e verificação
da habilitação quando ultrapassado o horário de expediente da Prefeitura Municipal,
tendo os trabalhos continuados no próximo dia útil em horário previamente marcado
pelo pregoeiro.
15.6 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração e a segurança da contratação.
15.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
15.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
15.9 - Para dirimir, na esfera judicial, a questão oriunda do presente Edital, será
competente o Fórum da Comarca de São João Batista (SC).
15.10 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
local e horário, anteriormente estabelecidos.
15.11 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente
Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de
Compras do Município de Major Gercino, na Prefeitura Municipal, situada na Praça
Gerônimo Silveira Albanas, Nº. 78, centro da cidade de Major Gercino até 02 (dois)
dias anteriores à data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente
por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada

a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0-xx48) 3273-1122.
15.13 - Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, no horário de expediente
das 07:00 às 12:00 horas de segunda à sexta-feira.
15.15 - Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.
15.16 - Fazem parte integrante deste Edital:
15.16.1 – ANEXO I – Termo de Referência;
15.16.2 – ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;
15.16.3 – ANEXO III – Modelo de Credenciamento;
15.16.4 – ANEXO V- Modelo Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
15.16.3 – ANEXO VI – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
14.2.4 – ANEXO VII – Minuta Contratual
Major Gercino/SC, 01 de julho de 2011.
________________________
Zelasio Ângelo Dellagnolo
Prefeito Municipal

ASSESSOR JURIDICO DO MUNICÍPIO
O presente Edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei
Federal Nº8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38 parágrafo único da referida
Lei o dou como aprovado.
Major Gercino, 01 de julho de 2011.
WALDIR GORGES ALVES
Advogado OAB 1775

Inserir Papel Timbrado da Empresa
ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2011
MODELO – PROPOSTA COMERCIAL
NOME DA EMPRESA: ______________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________
CIDADE: _____________________CEP: ______________________________
ESTADO: _______________________________________________________
FONE/FAX DA EMPRESA: __________________________________________
FONE/FAX DO REPRESENTANTE: ________________ ____________________
CNPJ Nº: _______________________________________________________
BANCO: ___________AGÊNCIA: ________CONTA CORRENTE: ____________
A presente proposta tem como objeto a prestação de serviços especializados de
assessoria para elaboração de um Plano Local de Habitação de Interesse Social –
PLHIS, sob as diretrizes estabelecidas na legislação e resoluções do FNHIS – Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social, em conjunto com o Município, de acordo
com os itens abaixo discriminados e demais especificações constantes do Pregão
Presencial n° 04/2011, em especial seu Anexo I – Termo de Referência.
Item

Und

Quant.

Descrição

Valo Médio
Unitário (R$)

Valor Médio
Total (R$)

01

Serv

01

Contratação de empresa para a
elaboração de um plano local de
habitação de interesse social – plhis,
sob as diretrizes estabelecidas na
legislação e resoluções do fnhis –
fundo nacional de habitação de
interesse social, em conjunto com o
município.
Total

R$

R$

Valor total por extenso: _____________________________________________
a) validade da proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.
b) Prazo e local para entrega: conforme estabelecido no edital.
c) Concordo com todas as exigências do edital.

_______________________________________________________________
Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa
LOCAL/DATA

R$

Inserir Papel Timbrado da Empresa
ANEXO III
CREDENCIAMENTO (Modelo)

A
empresa________________________________________________________
________,
inscrita sob o CNPJ nº:_________________________________, sediada
na_____________________________________________________________
_, município de __________________________, Estado de _____________,
com o CEP _____________, através da presente, CREDENCIA, o Sr. (a)
_______________________ ________________________________________
portador(a) da Carteira de Identidade n° __________________________,
inscrito no CPF sob n° ___________________________, a participar da
Licitação instaurada pela Prefeitura do Município de Navegantes, na
modalidade

Pregão

Presencial

n° ______/______,

na

qualidade

de

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa supra qualificada, bem como formular propostas/lances
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local

e

data:

__________________,

_____,

______

___________________ de ______.

Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa
LOCAL/DATA

de

Inserir Papel Timbrado da Empresa
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Ref.: Licitação na modalidade pregão nº 04/2011
A ................................. (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°..................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................,
portador(a)
da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no .........................,
para fins
do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal no 10,520, de 17 de julho de
2002,
DECLARA que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação da licitação na modalidade pregão referida em epígrafe.
Local, em _____ de ______________ de _____
____________________________________________
(representante legal)
Observações:
1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa
e
assinada pelo seu representante legal ou mandatário;
2 – Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de
qualquer
dos envelopes (Proposta de Preços ou de Habilitação).

Inserir Papel Timbrado da Empresa

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO (Modelo)

A
empresa________________________________________________________
________,
inscrita sob o CNPJ nº:_________________________________, sediada
na_____________________________________________________________
_, município de __________________________, Estado de _____________,
com o CEP _____________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua

HABILITAÇÃO no

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local

e

data:

__________________,

_____,

______

___________________ de ______.

Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa
LOCAL/DATA

de

Inserir Papel Timbrado da Empresa

ANEXO VI
(MODELO DE DECLARAÇÃO)
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART 27, DA LEI 8.666/93.
_______________________________________(nome da empresa), com sede na
___________________________________(endereço da empresa), CNPJ
_________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso
V do
art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
declara,
sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7°, inc. XXXIII,
da
Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal,
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
_____________, ______de __________de 2011
_______________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável (representante Legal)
e Carimbo da Empresa

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MAJOR
GERCINO/SC
E
A
EMPRESA
......................................................................... REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
04/2011, OBJETO DO PROCESSO Nº. 14/2011.
Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado, a Prefeitura
Municipal de Major Gercino/SC, estabelecida à Praça Gerônimo Silveira Albanas, 78 - Centro,
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.845.744/0001-71 neste ato representada pelo
seu Prefeito, Sr. Zelásio A. Dellagnolo, brasileiro, casado, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado ........................ (nome da empresa), situada à
......................................... (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
......................................................,
neste
ato
representada
pelo
seu
.................................................... (cargo), ................................................................................
(nome do representante legal), ......................... inscrito no CPF sob o nº.
........................................., doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste contrato é a prestação de serviços de consultoria para elaboração do Plano Local
de Habitação de Interesse Social do município, conforme contrato de repasse entre o Ministério
das Cidades e a Prefeitura, através da Caixa Econômica Federal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A quantidade e as especificações dos serviços a serem prestados
encontram-se perfeitamente detalhadas no documento intitulado "Termo de Referência", parte
integrante deste contrato e que se constitui no Anexo I do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços objeto deste
contrato será contratado, pela CONTRATADA, na forma da legislação vigente.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não haverá entre o pessoal envolvido na prestação dos serviços ora
contratados e a CONTRATANTE qualquer vínculo de emprego ou responsabilidade trabalhista.
PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA se obriga a manter em dia os salários e o
pagamento de obrigações previdenciárias, tributárias e demais encargos legais que incidem ou
venham a incidir sobre os serviços aqui contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Este contrato decorre da homologação do resultado do Pregão Presencial nº. 04/2011, objeto do
processo n°. 14/2011, de ..... de ................. de 2011, que a este se vincula e à proposta
vencedora da licitação, sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e condições, bem

ainda às disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais
normas aplicáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo para execução dos serviços é observado o cronograma constante do Termo de
Referência (Anexo I).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Desde que perfeitamente justificável e que haja interesse das partes,
o prazo poderá ser renovável por igual período.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será admitida a prorrogação do prazo para início da execução
dos serviços, salvo se decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, ficando a critério da CONTRATANTE a aceitação ou não dos mesmos.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA apresentará os trabalhos sob a forma de relatório
sucinto, tecnicamente embasados, acompanhados por mapas, croquis, tabelas ou desenhos
apropriados, sempre que necessários para a perfeita compreensão, com detalhamento dos
locais e formas de colocação.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Pela execução dos serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância objeto da proposta de preços apresentada, a qual é parte integrante deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: As faturas apresentadas, acompanhadas dos respectivos relatórios dos
serviços realizados, serão atestadas pela Secretaria de Administração e Finanças do Município
de Major Gercino/SC, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de recebimento,
encaminhadas para as providências de pagamento, após liberação da Caixa Econômica Federal.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
Os serviços contratados serão pagos da seguinte forma:
a) Até 30 d.d. após a entrega da Etapa I – Proposta Metodológica;
b) Até 30 d.d. após a entrega de cada subproduto da Etapa II – Diagnóstico do Setor
Habitacional;
c) Até 30 d.d. após a entrega de cada subproduto da Etapa III – Estratégia de Ação;
PARÁGRAFO ÚNICO: Após a liberação da Caixa Econômica Federal o pagamento será
efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, corridos e contados a partir da data em que os
serviços forem atestados e de acordo com as disposições legais vigentes, após

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO
Em nenhuma hipótese será admitido o reajustamento de preços.
Os preços serão fixos e irreajustáveis, em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º, do
artigo 28 da Lei Federal nº 9.069, de 29/06/95.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS DISPONÍVEIS
Os recursos destinados à execução deste contrato obedecem à disponibilidade do orçamento
previsto e aprovado na forma da Lei, bem como suas suplementações, para cada exercício, da
Prefeitura Municipal de Major Gercino, e correrão à conta da dotação orçamentária do exercício
de 2011.
CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma
hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades que lhes são afetas, na forma da Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE, através de um de seus mandatários, transmitirá
à CONTRATADA por escrito as instruções, ordens e/ou reclamações, competindo àquela a
decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer dos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais deficiências apontadas pela CONTRATANTE, na
execução dos serviços ora contratados, deverão ser imediatamente corrigidas pela
CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que for entendido como necessário, a CONTRATANTE
convocará a CONTRATADA para comparecer à sua sede visando esclarecimentos a respeito do
andamento dos serviços.

CLÁUSULA NOVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações, caberá à CONTRATADA:
a) dar assistência à CONTRATANTE em todas as áreas de sua atividade, sempre que
solicitada;
b) comprovar, a qualquer momento,o pagamento dos tributos que incidirem ou que vierem a
incidir sobre a execução dos serviços prestados;
c) submeter à apreciação e aprovação prévia da CONTRATANTE qualquer serviço adicional
que entenda deva ser executado;
d) garantir que os técnicos especializados e que figuram na relação de sua equipe técnica,
sejam os que realizarão pessoal e diretamente os serviços contratados;

e) cumprir rigorosamente as normas contratuais;
f) arcar com todos os custos civis, fiscais, previdenciários e trabalhistas que venham a
decorrer da prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos;
g) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização, ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE;
h) aceitar, quando necessário, a alteração do valor contratual, em decorrência de aumento
ou diminuição quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições contratuais, limitados os
acréscimos ou supressões obrigatórias das quantidades originais em até 25% (vinte e cinco
por cento);
i)

submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE no que tange às suas obrigações
contratuais;

j)

observar a expressa proibição da veiculação de publicidade enganosa, em benefício próprio,
acerca dos serviços a que se refere este contrato;

k) prestar adequadamente os serviços objeto deste contrato, respeitadas as disposições aqui
contidas e as constantes da legislação em vigor;
l)

manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
estabelecidas no processo licitatório;

m) permitir à CONTRATANTE, através de seus servidores, devidamente credenciados, a
fiscalização e o livre acesso às instalações onde serão prestados os serviços, bem como
aos seus registros, se assim for entendido necessário;
n) cumprir e fazer cumprir as normas de serviços, as cláusulas contratuais e a legislação em
vigor;
o) executar os serviços utilizando-se dos mais elevados padrões de competência, integridade
profissional e ética;
p) facilitar à CONTRATANTE o acesso a qualquer tipo de informação, bem como fornecer
todos os elementos de seu conhecimento e competência, de acordo com o “Termo de
Referência” (Anexo I);
q) desenvolver os seus serviços de acordo com o que estabelece a legislação em vigor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos na alínea “f” acima, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa CONTRATADA será a única responsável de pleno
direito por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando da
realização dos serviços para a CONTRATANTE, devendo adotar as providências que, a
respeito, exigir a legislação em vigor sobre acidentes e segurança de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Dentre outras obrigações, para o fiel cumprimento dos termos deste contrato, caberá à
CONTRATANTE:
a) solicitar à CONTRATADA, sempre que se fizer necessário, informações e
esclarecimentos acerca de quaisquer dúvidas em relação aos serviços objeto deste
instrumento;
b) prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por ela solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
c) notificar por escrito a empresa CONTRATADA sobre a aplicação de qualquer sanção;
d) fiscalizar regularmente, através de seus servidores, devidamente credenciados junto à
CONTRATADA, a perfeita execução dos serviços, aplicando se necessário as penalidades
previstas em Lei e as contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
A rescisão poderá ser:
I-

determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos na
Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores;

II-

amigável, por acordo entre as partes, na forma da Lei;

III- por decisão judicial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução no todo ou em parte deste contrato enseja sua
rescisão pela CONTRATANTE, com as conseqüências aqui previstas e na legislação em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de rescisão prevista na forma da Lei, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida pela CONTRATANTE dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Decorridos 15 (quinze) dias de atraso injustificado na execução dos
serviços, qualquer que seja o montante das etapas inexecutadas, a CONTRATANTE poderá, a
seu critério, rescindir o contrato, sujeitando-se o infrator às cominações legais cabíveis.
PARÁGRAFO QUARTO - O contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

b) alteração do contrato social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução dos serviços contratados;
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este contrato, sem prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE;
d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação por escrito, com antecedência de
30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data do aviso da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este instrumento poderá ser alterado, mediante a assinatura de termo aditivo, na forma do que
dispõe a Lei Federal nº. 8666/93, persistindo no entanto as obrigações acessórias existentes, em
especial as decorrentes da obrigatoriedade de revisão e/ou complementação dos serviços que
forem determinadas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas, as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e demais
disposições aplicáveis, respondendo cada uma pelas conseqüências de seu inadimplemento ou
descumprimento, total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATANTE

QUARTA–DA

ADMINISTRAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

PELA

O coordenador que atuará em nome da CONTRATANTE é o Secretário de Administração e
Planejamento do Município, que se responsabilizará:
a) pela coordenação de todas as atividades objeto deste contrato;
b) pelo recebimento e aprovação dos relatórios e outros documentos que serão entregues pela
CONTRATADA;
c) pelo recebimento e aprovação das faturas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROPRIEDADE DO MATERIAL
Os projetos, estudos, relatórios, gráficos, programas e qualquer outro tipo de trabalho elaborado
pela CONTRATADA, em atendimento ao presente contrato, pertencerão à CONTRATANTE,
sendo facultado àquela a retenção de cópia dos referidos documentos.
PARÁGRAFO ÚNICO – À CONTRATADA é vedado revelar qualquer informação confidencial
relativa aos serviços, contrato, negócios ou operações da CONTRATANTE, salvo com o
consentimento prévio, expresso e por escrito desta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A prática de ilícitos, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto deste
contrato, o descumprimento de prazos e condições estabelecidas, faculta à CONTRATANTE,
nos termos da Lei, a aplicação das seguintes penalidades:
I-

advertência;

II-

multa de 10,0%(dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato,
rescisão por inexecução ou eventual pedido de rescisão sem justo motivo;

no caso da

III- multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, no caso de qualquer
inadimplemento contratual injustificado, calculada sobre o valor total atualizado do contrato;
IV- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos;
V-

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As sanções previstas nos incisos I, IV e V desta cláusula poderão
ser aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A multa incidirá, em qualquer caso, sobre os valores contratuais
vigentes na data da sua aplicação, e a partir daí atualizados monetariamente até a data da
quitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores de quaisquer multas aplicadas à CONTRATADA serão
deduzidos dos créditos que eventualmente tenha direito ou cobrados judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca do Município de São João Batista, Estado do Estado de Santa
Catarina, para dirimir eventuais dúvidas oriundas da aplicação deste contrato, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito.
Major Gercino (SC), ....... de ......................... de 2011.
_____________________________
CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA

ASSESSOR JURIDICO DO MUNICÍPIO
O presente Edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei
Federal Nº8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38 parágrafo único da referida
Lei o dou como aprovado.
Major Gercino, XX de julho de 2011.
WALDIR GORGES ALVES
Advogado OAB 1775

Testemunhas:
Nome:
CPF:................................................................. CPF – ...........................................................

