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EDITAL 
 

LICITAÇÃO Nº 040/2019 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS para Obras de Engenharia 
 

O Município de Salete – SC, inscrita no CNPJ 83.102.723/0001-29, torna público para 
conhecimento dos interessados que sob a égide da Lei n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações e da Lei Orgânica do Município e das especificações deste Edital, que por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação fará realizar Licitação na modalidade acima mencionada. 

 
I – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser entregues para a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Salete, situada  à Rua do Santuário, 162, Salete – 
SC, até às 09 horas do dia 21/10/2019 que procederá a abertura do envelope de Habilitação  às 
09h30min horas do dia 21/10/2019 e o envelope de Proposta de Preços após decorrido os prazos 
recursais, obedecendo os critérios estipulados no Artigo 43 da Lei 8.666 de 21.06.93. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a Certame ficará automaticamente prorrogado para o 
primeiro dia útil subseqüente, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso do Município 
de Salete através da sua Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 

II - DO TIPO DA LICITAÇÃO 
 
A presente licitação é do Tipo "MENOR PREÇO" “PELO PREÇO GLOBAL DOS ITENS” 
comparação “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, portanto será considerada vencedora a 
proponente que cotar o menor preço do item para execução do objeto na forma prevista neste ato. 

 

III - DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação consiste na: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SALETE 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO, QUADRO DE QUANTITATIVOS E PROJETOS, QUE FAZEM 
PARTE DO ANEXO DO PRESENTE EDITAL. OPERAÇÃO/CONTRATO DE REPASSE Nº 
1053282-60/2018 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 865798/2018 -  PROGRAMA: 
CÓDIGO 5600020170001  - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO  – OBJETO: 
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 
PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA,  NO MUNICÍPIO DE SALETE/SC.- GESTOR: 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE SALETE/SC 
 
OBRA: Projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e pavimentação 
dos passeios em concreto da Rua Boa Vista, no valor de R$ 241.539,80 (Duzentos e Quarenta e Um 
Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais com Oitenta  centavos).  

 
OBRA: Projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e pavimentação 
dos passeios em concreto da Rua Boa Vista, ÁREA: 1295,84m² pavimentação de pista + 527,51m² 
pavimentação de passeio, EXTENSÃO: Estaca 0 à Estaca 8+15,10m – 175,10m, TIPO DE 
PAVIMENTO: Pavimentação asfáltica, passeios em concreto. 
 

Da localização do objeto:  
 
Pavimentação da Rua Boa Vista, Bairro Centro. 
 
 
1.0 – Da documentação  
 
1.1 – Documentação global 
1.1.1 - Orçamento global 
1.1.2 - Cronograma físico-financeiro global 
1.1.3 - Quadro de composição do Investimento-QCI global  
1.1.4 - Memorial descritivo e quantitativo 
1.1.5 - Cronograma Físico-Financeiro  
1.1.6 - Orçamento  
1.1.7 - BDI 
1.1.8 - ART  
1.1.9 - Projetos 
 
 
IV - DA HABILITAÇÃO  
 
Poderão participar desta licitação todas as empresas do ramo, cadastradas na Prefeitura Municipal de 
Salete, que apresentarem na data, hora e local acima mencionado, no Envelope Número 01, lacrado 
com o título: "HABILITAÇÃO", a documentação relacionada no item 1 da Habilitação, em original 
ou por processo de cópia devidamente autenticada em cartório ou por funcionário da Prefeitura 
Municipal de Salete, devidamente designado para tal finalidade, não se admitindo emendas ou rasuras:  

 

1) Documentação para as empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de Salete: 
 
a) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, 
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b) Certidão de regularidade com a Estadual, 
 
c) Certidão Negativa Municipal, sede empresa; 
 
d) Certidão Negativa do FGTS; 
 
e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
f) Declaração de plena submissão às condições deste Edital; 
 
g) Declaração de que não existe fato impeditivo em contratar com o Poder Público; 
 
h) Declaração de que não há no quadro de pessoal da empresa, menores de 18 anos em trabalhos 
noturnos, perigoso ou insalubre; 
 
i) Declaração de que não há no quadro de pessoal da empresa, menores de 16 anos; 
 
j) Certidão de Pessoa Jurídica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU onde consta o nome e n° de registro da 
empresa, nome e n° do registro do responsável Técnico, indicação do objeto social compatível com o 
objeto desta licitação. A mesma deverá estar com o prazo de validade vigente. 
 
k) Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU comprovando o registro ou inscrição do responsável 
técnico na entidade profissional competente. A mesma deverá estar com o prazo de validade vigente. 
 
l)Demonstração de capacidade técnica profissional através de comprovação de a proponente possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional (Engenheiro Civil ou 
Arquiteto) devidamente reconhecido pela entidade competente, acompanhado de Atestado fornecido 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado e registro na entidade profissional 
competente, A comprovação da capacitação técnico-operacional acontecerá mediante apresentação de 
um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do 
licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo da contratação, conforme especificado: Pavimentação Asfáltica, Execução de 
drenagem pluvial; Execução de fresagem; Execução de pavimentação asfáltica, todos com área de no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) da área licitada; 
 
m) Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, nos 
termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente 
CAT com registro de atestado – atividade concluída ou documento equivalente que indique o licitante 
como empresa contratada. 
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n) A empresa participante deverá apresentar a licença de operação da usina de CBUQ – Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente a ser utilizada na obra, fornecida pelo órgão ambiental equivalente, 
sendo que a licença deverá estar atualizada e em plena vigência. Quando a usina de asfalto for de 
propriedade de terceiros, deverá a empresa licitante apresentar declaração assinada pelo proprietário da 
usina, com firma reconhecida em cartório, de que fornecerá todo o material necessário para a execução 
da obra. 
 
o) A empresa participante deverá comprovar a regularidade ambiental mediante apresentação de: 
Licença de Operação – LO, devendo a licença ser própria e válida para extração e beneficiamento de 
minérios; ou a comprovação da licença da origem do produto mediante termo de compromisso a ser 
fornecido pela empresa produtora dos minérios e, neste caso, o respectivo licenciamento ambiental do 
emissor do termo de compromisso. 
 
p)Atestado de conhecimento do local da obra declaração, conforme modelo do anexo II do Edital, de 
que o licitante, conhece o local onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações 
relativas à sua execução. 
 
q) Certidão de pessoa jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU 
 

r) Certidão negativa de falência, concordata ou de protestos da sede da licitante. 
 
s) Certidão declarando que não possui parentesco com agente político, Vereador, ou servidor da 
Administração Pública municipal direta ou indireta investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. 
 
t) Laudo de resistência do pavimento – Fck 35 MPa (no mínimo) conforme NBR9781 com emissão não 
superior de 90 dias. 
 
Se a certidão não constar prazo de validade, serão consideradas 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua emissão.  

 

1.1 Serão aceitos certificados de regularidade fiscal obtidos na rede Internet, condicionado que os 
mesmos tenham sua validade confirmada pela Comissão Permanente de Licitações, na fase de 
habilitação. 
 
1.2 Da participação de microempresas e de empresas de pequeno porte que quiserem usufruir os 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06. 
 
a) As empresas enquadradas na condição de micro empresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, 
conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que pretenderem fazer jus ao tratamento 
diferenciado e favorecido, deverão apresentar Certidão emitida pela Junta Comercial (Certidão 
Simplificada) da sede da empresa comprovando seu enquadramento, com emissão não superior a 90 
(noventa) dias. 
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b) As microempresas ou empresas de pequeno porte que não apresentarem a Certidão emitida pela 
Junta Comercial para comprovação do enquadramento, segundo a Instrução Normativa 103/07 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, no momento da habilitação “Envelope 1”, decairão 
do direito ao tratamento diferenciado e favorecido disciplinado pela Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Os documentos poderão ser apresentados por processo de cópia devidamente autenticados por 
Tabelião de Notas ou por Funcionário Público Municipal devidamente designado para tal 
finalidade, não se admitindo emendas ou rasuras, sob pena de indeferir o pedido. 
 
 
2) Documentação para as empresas não cadastradas na Prefeitura Municipal de Salete: 
 
a) Para os fornecedores não cadastrados, seu cadastro deverá ser feito até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme a Lei 8666/93 em seu 
Artigo 22, § 2o que diz:  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 
b) O pedido de Cadastramento deverá ser solicitado através de requerimento protocolado nesta 

Prefeitura Municipal; 
 
c) A documentação relativo a habilitação deverá ser apresentada em original e ou por processo de cópia 

devidamente autenticadas por cartório competente ou por funcionário da Prefeitura Municipal de 
Salete devidamente designado para tal finalidade ou publicação em órgão da imprensa oficial. Não 
se admitirá emendas ou rasuras, sob pena de indeferir o pedido, e constituíra nos seguintes 
documentos: 

 
c.a - Habilitação jurídica: 
 
1) Cédula de Identidade e cartão do CIC dos sócios gerentes ou diretores da empresa; 

 
2) Contrato Social:  Declaração de firma individual; Estatuto Social, acompanhado da ata da eleição da  

presente diretoria. Dependendo do tipo de sociedade, apresenta-se o documento correspondente  
devidamente registrado no órgão competente; 

 
3) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira. 
 
c.b - Habilitação Técnica: 
 
1) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 
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2) Certificados, currículos de profissionais, prospectos, manuais de produtos, atestados e cartas de 
representação de fornecimento de produtos ou serviços, conforme o caso; 
 
c.c - Habilitação Econômica: 
 
1) Balanço patrimonial do último exercício financeiro. Será considerado inabilitado o proponente que 
apresentar coeficiente de liquidez geral inferior a 100%.   
 
2) Certidão negativa de falência, concordata ou de protestos, expedida pelo cartório competente do 
domicilio do requerente; 
 
c.d - Habilitação Fiscal: 
 
1) Prova de Inscrição no cadastro geral de contribuinte no Ministério da Fazenda; 
2) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual; 
3) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal; 
4) Prova de inscrição no cadastro do ramo de atividade da empresa; 
5) Certidão de regularidade com a fazenda federal, 
6) Certidão de regularidade com a Estadual, 
7) Certidão de regularidade com a fazenda municipal sede do requerente; 
8) Certidão de regularidade relativo ao Fundo de Garantia  de tempo de serviços do FGTS. 
9) Certidão de regularidade relativos aos Débitos Trabalhistas CNDT; 
 
d) Toda a documentação deverá ser atualizada e não vencida.  
 
e) Será desclassificado o fornecedor que deixar de cumprir inteiramente ou em parte qualquer um dos 
itens acima (IV DA HABILITAÇÃO). 
 
 
V – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
a) Poderão participar desta licitação todas as empresas do ramo, cadastradas na Prefeitura Municipal de 
Salete, que apresentarem na data, hora e local acima mencionado, no Envelope Número 02, lacrado 
com o título: "PROPOSTA DE PREÇOS", a documentação abaixo relacionadas: 
 
b) O licitante deverá apresentar a PROPOSTA DE PREÇOS conforme Carta Proposta conforme 
modelo 01 
 
1 - A proposta contida no envelope nº 02 será apresentada em 01 (uma) via que poderá ser preenchida 
por datilografia, ou por processo de digitação, fonte tamanho 12, sem rasuras emendas ou entrelinhas. 
 
c) A proposta de preços deverá estar com todas as folhas carimbadas e assinadas pelo representante 
legal do licitante.  
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d Os valores unitários, total dos itens e total geral deverão serem expressos em reais e com apenas 
2(duas) casas após a vírgula. 

 

e) Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias, contados da data de sua abertura. 
 
f)  Poderão ser aceitas propostas em que se constatam  erros de cálculo de Preços reservando-se a 
licitante o direito de corrigi-los na forma seguinte. 
 
1 - Erro na multiplicação de preços unitários, pelas quantidades correspondentes, será retificado 

mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o produto; 
 
2 -  Erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 

concorrente calculado; 
 

g) É parte integrante da proposta: 
 
1 - Taxa de Bonificação e Despesas  Indiretas (BDI) conforme modelo   
2 – Orçamento e cronograma financeiro Detalhado  
3 – Cronograma físico-financeiro  
 
 
VI – DOS PREÇOS 
 
a)  O preço cotado subentenderá a inclusão dos impostos, fretes, taxas e assemelhados. 
 
b) Nos preços propostos deverão constar e ser computadas todas as despesas, inclusive  encargos das 

Leis Sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias não especificadas neste  ato e relativas 
aos materiais e ou serviços  objeto desta licitação. Considerasse-a que os preços nele fixados são 
completos e suficientes para  pagar todos os materiais e ou serviços e as despesas. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional  será considerada se for devido a qualquer erro ou má  
interpretação, por parte do proponente. 

 
c)  Qualquer item dos Quadros de Quantidades e Preços  não  cotado será considerado  como valor "0" 

(zero). 
 
d) No caso de discordância entre o preço unitário e o  total de cada item, prevalecerá o primeiro, 

ocorrendo discordância  entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este ultimo; 
 
 
VII - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE  "HABILITAÇÃO”, E    
         DO ENVELOPE DE “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
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A "HABILITAÇÃO" - (envelope nº 01), a "PROPOSTA DE PREÇOS" - (envelope nº 02) deverão 
ser apresentadas em envelopes lacrados com as seguintes sobrescrições: 
 
 
ENVELOPE NÚMERO 01 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE 
EMPRESA:.......................... 
ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO 
LICITAÇÃO Nº. 040/2019 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
 
 
 
ENVELOPE NÚMERO 02 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE 
EMPRESA:.......................... 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITAÇÃO Nº. 040/2019 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
 
 
VIII - DO RECEBIMENTO  DA  DOCUMENTAÇÃO,  PROPOSTAS  DE   PREÇOS   
           E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE   
           PREÇOS 
 
a) Na data, horário e local indicados neste ato, a Comissão de licitação receberá dos proponentes, os 
envelopes contendo a documentação e as propostas. 
 
b) Após o Presidente da Comissão de Licitação ter  declarado estar encerrado o prazo para recebimento  
dos envelopes, nenhum  outro  será aceito. 
 
c) Os documentos retirados do envelope, para análise da habilitação, serão rubricados por todos os 
presentes facultando aos interessados o exame dos mesmos. 
 
d) Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação da documentação exigida neste ato e 
não apresentada na reunião destinada a habilitação. 
 
e) Do resultado da habilitação caberá recurso com efeito suspensivo na forma definida neste ato. 
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f) Julgada a habilitação e os recursos que tenham sido interpostos, somente serão abertos os envelopes 
contendo as propostas dos  licitantes declarados habilitados, e as propostas dos inabilitados serão 
anexadas ao processo sem abertura. 

 
g) O envelope da proposta de preços dos concorrentes inabilitados serão anexados ao processo sem a 

abertura, e   posteriormente devolvidos fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação, Inciso II, Art. 43, Lei 8.666/93); 

 
h) As propostas poderão ser desclassificadas na fase do julgamento por preço excessivo praticado na 

cidade de Salete ou manifestadamente inexeqüível ou simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

 
i) Não serão consideradas classificadas as propostas que deixarem de atender a qualquer das 
disposições deste ato. 
 
j) Caso a Comissão de Licitação julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, 

a fim de que tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando na oportunidade nova 
data  e horário em que voltará a reunir-se com os  interessados, ocasião  em que será apresentado o 
resultado do julgamento das propostas. 

 
k) O não comparecimento de qualquer dos representantes dos proponentes a nova reunião marcada não 
impedirá que ela se realize não cabendo aos ausentes o direito a qualquer reclamação. 
 
l) Das reuniões de recebimento, abertura e julgamento da habilitação e das propostas serão lavradas 

atas  circunstanciadas, datilografadas, contendo o registro de todas as ocorrências, impugnações ou 
protestos por ventura havidos, as quais serão assinadas pelos  membros da  Comissão e pelos 
proponentes presentes. 

 
m) O acolhimento para exame das propostas que se situam  nas condições expressas deste ato, não 

implica na obrigatoriedade da  Licitante adjudicar ao autor de quaisquer delas os materiais e ou 
serviços objeto deste  ato. 

 
n) Reserva-se ainda a licitante o direito de rejeitar todas as propostas apresentadas, ou ainda de tornar 

nula ou revogar a Tomada de Preços, sem que disso resulte pelos proponentes qualquer direito de 
indenização. 

 
o) As propostas poderão ser desclassificadas na fase do julgamento por preço excessivo praticado na 

cidade de Salete ou manifestadamente inexcedíveis ou simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
p) A Comissão de Licitação deverá adotar os critérios previstos no art. 48, da Lei 8.666/93, para 

desclassificação das propostas, na seguinte forma: 
 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
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II - as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas 
referidas neste artigo. 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 
artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.(Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, 
no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores 
sejam  inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado 
pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, 
para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 
1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 
correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no 
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
 
IX - DISPOSIÇÕES PARTICULARES DA PROPOSTA 
 
 
a) Nos preços propostos deverão constar e ser computadas todas as despesas, inclusive  encargos das 
Leis Sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias não especificadas neste  ato e relativas aos 
materiais e ou serviços  objeto desta licitação. Considerasse-a que os preços nele fixados são completos 
e suficientes para pagar todos os materiais e ou serviços e as despesas. Nenhuma reivindicação para 
pagamento adicional  será considerada se for devido a qualquer erro ou má  interpretação, por parte do 
proponente. 
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b) Poderão ser aceitas propostas em que se constatam  erros de cálculo de Preços reservando-se a 
licitante o direito de corrigi-los na forma seguinte: 
 
1 - Erro na multiplicação de preços unitários, pelas quantidades correspondentes, será retificado 
mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o produto; 
 
2 - Erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 
concorrente calculado; 
 
3 - Qualquer item dos Quadros de Quantidades e Preços não  cotado será considerado  como valor "0" 
(zero). 
 
4 - No caso de discordância entre o preço unitário e o  total de cada item, prevalecerá o primeiro, 
ocorrendo discordância  entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este ultimo; 
 
5 - Todas as propostas que contenham ressalvas, emendas, rasuras e entrelinhas ou que estejam em 
desacordo com as normas e prescrições que regem a presente licitação serão desclassificadas; 
 
6 - Não serão admitidas, sob pretexto algum, modificação ou substituição da proposta ou de qualquer 
documento; 
 
7 - As propostas de preço, bem como toda a documentação deverão ser assinados pelo representante 
legal da empresa. 
 
 
X - DOS PRAZOS RECURSAIS 
 
a) Os prazos recursais obedecerão o que dispões a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Artigo 109. 
 
b) O prazo para interpelação de recurso, aos atos administrativos, é de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data da lavratura da ata ou da intimação. 
 
c) Os recursos deverão ser encaminhados à autoridade superior de que praticou o ato recorrido. 
 
XI -  DAS PENALIDADES 
 
a) A  empresa proponente ou vencedora, conforme o caso, que não cumprir as obrigações assumidas ou 
preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
1 - Multa; 
2 - Rescisão do contrato ou cancelamento da solicitação de materiais e ou serviços; 
3 - Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura; 
4 - Declaração de inidoneidade. 
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b) Após a conclusão da comissão de Licitação, autoridade competente, depois de garantido o 
contraditório e ampla defesa, poderá aplicar de quaisquer das penalidades acima mencionadas 
acarretara perda da garantia, com todos os seus acréscimos. 
 
c) Será aplicada multa de 0,3%  (três décimos  por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratual não entregue, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, 
dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida. 
 
d) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a contratada ou a 
proponente: 
 
1 - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
2 - Prestar informações inexatas ou criar embaraços a fiscalização; 
3 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização da 

Prefeitura; 
4 - Desatender as determinações da fiscalização; 
5 - Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda 

pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 
6 - Cometer faltas reiteradas na entrega ou execução do objeto contratual; 
7 - Não entregar e ou executar, sem justa  causa, objeto contratual, no prazo fixado. 
 
e) Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a contratada: 
 
1 - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual; 
2 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
3 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligencia, imperícia, dolo ou má 
fé, venha a causar dano a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da  
contratada  em reparar os danos causados. 
 
f) Constituem motivo para rescisão unilateral do contrato, independente das sanções legais e contratuais 
aplicáveis: 
 
1 - A ocorrência de  qualquer dos casos  previstos nas letras "c" e "d" deste capítulo, a critério da 
Prefeitura; 
2 - A decretação da falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou dissolução da contratada, ou 
falecimento, no caso de firma  individual; 
3 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, em forma que 
prejudiquem a execução do contrato, a juízo da Prefeitura. 
 
g) A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato da Prefeita Municipal. 
 
h) Sem prejuízo de qualquer sanção  aplicáveis a critério da Prefeitura, a rescisão importará em: 
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1 - Retenção dos créditos decorrentes do contrato; 
2 - Responsabilização da contratada por prejuízos causados a Prefeitura e a terceiros. 
 
i) Sem prejuízos de outras sanções, aplicar-se-á a contratada a pena de suspensão do direito de licitar 

com a Prefeitura e seus órgãos descentralizados, pelos prazos de 3 (três) meses, 6 (seis) meses e  por 
maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida. 

 
j) Quando o objeto da licitação não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a 

suspensão será  automática e perdurará até que seja feita a sua entrega,  sem prejuízo de outras  
penalidades previstas em lei e neste ato. 

 
k) Será aplicada a penalidade  de declaração de  inidoneidade quando a contratada, sem justa causa, não  

cumprir as  obrigações  assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo da 
Prefeitura independentemente das demais cabíveis. 

 
l) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, 
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 
 
m) As penalidades não constantes neste item incorrerão com base na Lei 8.666/93, aos infratores 

relativos a este ato.  
 
XII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
a) Conforme minuta do contrato e anexo   
 
XIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
Conforme Minuta do Contrato 
 
 
XIV - DA FONTE DE RECURSOS 
 

Dotação Utilizada 
Código DotaçãoDescrição 

6Secretaria de Obras e Servicos 
1Departamento de Servicos Urbanos 

1007Pavimentação e Drenagem de Ruas. 
3449051910000000000Obras em andamento 

1000000Recursos Ordinários   

Código DotaçãoDescrição 
6Secretaria de Obras e Servicos 
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Dotação Utilizada 
1Departamento de Servicos Urbanos 

1007Pavimentação e Drenagem de Ruas. 
3449051910000000000Obras em andamento 

1345400Transf.Convênios-União/Outros não Rel   

 
XVI - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
a) Após o exame do respectivo processo licitatório e verificando o atendimento das normas legais a este 

edital e a Lei 8.666 de 21.06.93. 
 
b) A Prefeita Municipal homologará a decisão da Comissão Permanente de Julgamento, embasado no 

Parecer da Assessoria Jurídica, caso não atendida as normas prescritas anulará ou revogará o 
respectivo processo. 

 
c) A Prefeita Municipal fará a adjudicação aos concorrentes vencedores e homologados. 
 
d) O comunicado de adjudicação será efetuado pela Divisão de Compras ao vencedor mediante 

comunicação por escrito. 
 
e) A Divisão de compras convocará o vencedor adjudicado para o cumprimento das condições 

estipuladas na proposta. 
 
XVII – QUADRO DE GARANTIAS 
 

Obras Orçamento da 
Prefeitura  

(R$) 

Garantia de 
Execução 
(R$) 5% 

Prazo de 
execução  

Prazo do 
recebimento 

definitivo a partir 
da ordem de 

serviço. 
Pavimentação 

asfáltica da Rua 
Boa Vista  

R$ 241.539,80  R$ 12.076,99 3 meses 10 dias para início 
a partir da ordem 

de serviço + 3 
meses para a 

execução + 60 até 
dias recebimento  

provisório e 
definitivo. 

 
 
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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a) O Município de Salete reserva o direito de anular no todo ou em parte por ilegalidade de ofício, ou 
por provocação de terceiros mediante parecer escrito devidamente fundamentado ou revogar por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado,  ou 
revogar a presente Licitação, nos casos previstos em Lei, ou de adjudicar a entrega dos materiais e 
ou serviços, por conveniência Administrativa, Técnica ou Financeira, sem que caiba aos 
concorrentes, o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 
b) Não poderão participar desta licitação, as empresas que estiverem sob regime de falência, 

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tiverem sido declaradas idôneas por 
qualquer entidade pública nacional ou estrangeira. 

 
c) Qualquer impugnação por parte do proponente em relação ao presente edital, deverá ser dirigida à 

Prefeitura no endereço constante deste Edital, até 2 (dois) dias úteis anteriores a Abertura da 
Habilitação, e por qualquer cidadão, o prazo será de cinco dias, não  sendo feito nesse prazo, 
pressupõe-se que os elementos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação 
das  propostas, não  cabendo a  proponente, direitos a  qualquer  reclamação posterior. 

 

d) Qualquer cidadão poderá participar das reuniões da Comissão Permanente de Licitações. 

 

e) Somente poderão usar da palavra no decorrer da reunião, os representantes das proponentes, desde 
que devidamente credenciados. 

 

f) Aos representantes que participarem da abertura da licitação, faz-se necessário a apresentação de 
procuração que os capacite deliberar em nome da pessoa ou do participante; 

 
g) Quaisquer informações a respeito do presente Ato Licitatório serão prestados pela Secretaria de 

Administração do Município no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas e 
também pelo e-mail licitacoes@salete.sc.gov.br ou expediente@salete.sc.gov.br  

 

h) Pequenos desvios, erros ou omissões quanto a forma de apresentação da documentação de 
habilitação e das propostas poderão ser reconsideradas pela Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, desde que não altere substancialmente disposições previstas neste edital e desde que, esta  
reconsideração resulte maior benefício para a administração pública e em especial que permita a 
ocorrência de maior número de competidores; 

 

i) Durante a execução do contrato objeto da presente licitação, a Contratada deverá prestar CAUÇÃO 
DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor de 
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cada parcela paga pela Prefeitura, na forma do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, cuja regulamentação 
encontra-se previsto no contrato. 

 
j) O vencedor do certame deverá formalizar assinatura do contrato objeto da licitação no prazo de até 

10 (dez) dias após adjudicação e homologação da licitação. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Salete, 03 de outubro de 2019 
 
 
 
 

Solange Aparecida Bitencourt Schlichting 
Prefeita Municipal 
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MODELO  N.º 01 
LICITAÇÃO Nº 040/2019 
 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS 
 
CARTA DE  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA 
 

LOCAL E DATA 
 

A Prefeitura Municipal de Salete 
 

Prezados Senhores, 
 

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 
declarando que: 

Executaremos a obras:  

OBS: para cada item deverá ser apresentado os valores de materiais e serviços separadamente e 
também no total geral 

a) pelo Valor Global de R$................................... (...............................................................),  

b) sendo: 

Material no valor de R$.......... (................................), 

Mão-de-obra no valor de R$ ........ (...............). 

c) O prazo máximo de execução dos serviços será de 03 (três) meses, a contar de 10 dias após o 
recebimento da respectiva Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico proposto, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da 
proposta; 

d) O prazo de recebimento definitivo da obra é de 03 (três) meses mais 60 dias de recebimento, ou seja, 
05 (cinco) meses.  

d) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data limite 
para sua apresentação. 

Atenciosamente,                            

Data  

Carimbo e assinatura resp. 
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LICITAÇÃO Nº 040/2019 
 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS 
 
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE  
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( BDI ) 
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LICITAÇÃO Nº 040/2019 
 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
 
MODELO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALETE    
LICITAÇÃO nº 040/2019 
MODALIDADE  TOMADA DE PREÇOS 

LOCAL:  
Projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e  
pavimentação dos passeios em concreto da Rua Boa Vista 

       
Empresa 
Endereço 
 

As quantidades de meses deverá ser o necessário para se executar a obra. 
Conforme o Cronograma Físico-Financeiro em anexo 

 
FINALIDADE 
Projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e pavimentação dos  
passeios em concreto da Rua Boa Vista. 

  
Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

  39,93% 28,41%  31,65% 

   

   

   

   

          

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)      
 

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)  39,93% 
 

68,35%  100% 100% 

 
 

Local/Data 
 

Nome 
Assinatura – Responsável empresa 
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ANEXO I 
 
LICITAÇÃO 040/2019 
 
TOMADA DE PREÇOS 
 
 
MINUTA DO CONTRATO N° .............../2019 
 

 
 
Contrato que entre si celebram o Município se Salete, Estado de Santa Catarina, com sede 

administrativa na Rua do Santuário, 162, Centro, Salete-SC, neste ato representada por sua Prefeita 
Municipal, Senhora SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, portadora do CPF 
nº 714.774.039-49, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e a 
Empresa................................., com sede à Rua ................................., no Município de...................., 
registrada no CGC/MF sob no .........................................., Inscrição Estadual nº................., neste ato 
representada por seu representante legal, Senhor ................................................, portador do CPF sob o 
n.° ..................................., denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência da 
LICITAÇÃO Nº 040/2019 de ___/_____/________, homologada em ....XX......./....XX......./....XX......, 
mediante sujeição mutua das normas constantes  e as seguintes cláusulas contratuais: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
 
O objeto do presente contrato consiste na:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SALETE 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO, QUADRO DE QUANTITATIVOS E PROJETOS, QUE FAZEM 
PARTE DO ANEXO DO PRESENTE EDITAL. OPERAÇÃO/CONTRATO DE REPASSE Nº 
1053282-60/2018 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 865798/2018 -  PROGRAMA: 
CÓDIGO 5600020170001  - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO  – OBJETO: 
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 
PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA,  NO MUNICÍPIO DE SALETE/SC.- GESTOR: 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE SALETE/SC 
  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA declara ter examinado em detalhes a documentação 
atinente ao objeto do presente contrato e possuir condições de executá-lo dentro da melhor técnica. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
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1 - Fazem parte deste Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é do 

conhecimento das partes contratantes: 
 
1.1 Documentação  
 
1.1.1 – Documentação global 

1.1.1 - Orçamento global e estimativo 
1.1.2 - Memorial  de quantitativo 
1.1.3 - Cronograma Físico-Financeiro  
1.1.4 - BDI 
1.1.5 – Memorial Descritivo 
1.1.6 - ARTs 
 

1.2 Proposta da contratada licitação 040/2019  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
A obra, objeto do presente contrato, será realizada sob o regime de Empreitada por Preço Global. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
1) O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após medição aprovada pela comissão de 

acompanhamento de obras e liberação dos recursos pela Caixa Economica Federal e Ministério das 
cidades. 

 
1.a A contratada deverá solicitar a medição com requerimento protocolado e acompanhado do esboço 
da medição. 
 
Rua:  
 
a) Material no valor R$ .....................(.........................); 
 
Etapa Valor R$ 
1ª   
2ª   
3ª  
Total   

 
b) Mão-de-obra no valor de R$ ............................ (.................);  
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Etapa Valor R$ 
1ª   
2ª   
3ª  
Total   
 
3) Para se efetuar o pagamento deverá haver laudo de medição da Comissão de Acompanhamento, 

Fiscalização e Recebimento de Obra. 
 
4) A contratada deverá apresentar na ocasião do recebimento do  pagamento os seguintes documentos 

atualizados: 
 
a) Certidão Negativa Municipal, sede empresa; 
b) Certidão Negativa do FGTS; 
c) Certidão Negativa Federal ; 
d) Certidão Negativa Estadual. 
e)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT); 
f) Comprovantes de pagamento dos empregados (v.g. folha de pagamento, adiantamento de salário 
cópia do cheque etc), comprovante do recolhimento dos encargos sociais(v.g FGTS, INSS, PIS etc), 
comprovante dos encargos trabalhistas (v.g. férias, 13º salário, multas, rescisão quando houver etc.) e 
comprovante de recolhimento dos tributos municipais, estadual e federais, todos os documentos 
exigidos neste item referem-se única e exclusivamente relativos ao contrato. 

5) Para se efetuar a última parcela a Contratada deverá apresentar a CND - Certidão Negativa de 
Débito do INSS, referente a obra, além dos documentos constantes no item anterior. 

6) Para recebimento dos valores do contrato, apresentar no início da obra número da matrícula de início 
da Obra junto a Receita Federal – CEI e ao final, apresentar a Certidão negativa de débitos relativos a 
tributos federais e a divida ativa da União de obra de construção civil. 
 
7) Quando efetuado o pagamento e se devido será retido: INSS, ISSQN e  Caução. 
 
8) Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para fornecimento e execução dos serviços ora 
contratados, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos prestados inclusive transportes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA CAUÇÃO DO CONTRATO 
 
1) Para garantia da fiel execução dos compromissos assumidos no presente Contrato, a 
CONTRATADA concorda em prestar caução de garantia de execução da obra equivalente a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor de cada parcela paga pela Prefeitura, na forma do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93. 
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2) Cabe a contratada a escolha da modalidade da garantia em conformidade com o artigo 56 da lei 
8.666/93, sendo: 
 
a - caução em dinheiro; 
 
b - títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  
 
c - seguro-garantia;  
 
d - fiança bancária.  
 
3) Quando a garantia for prestada em dinheiro ou retida do pagamento da parcela está importância, ou 
seja, a equivalência de  5% (cinco por cento) do valor da parcela será  depositada na conta corrente 
n.°41.923-0, Agência 2561-5, no Banco do Brasil, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALETE CONTA CAUÇÃO. 
 
4) O total retido só será restituído à CONTRATADA, depois da liquidação de todos os compromissos 

que assume neste Contrato, e obtido o Termo de Recebimento Definitivo da obra; 
 
5) A liberação da caução estará condicionada a apresentação dos documentos elencados na cláusula 

sexta deste contrato; 
 
6) A Caução será liberada em até 3 (três) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 

expedido pela Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obra; 
 
7) Em caso de rescisão contratual, a devolução da caução somente se efetivará se houver acordo ou por 

falência da CONTRATADA; 
 
8) A CONTRATADA estará sujeita a perda de caução, se na execução do objeto, vier a comprometer a 

Ordem ou Segurança Pública; 
 
9) Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer compromisso que assume neste 

Contrato, fica a PREFEITURA, após comprovação, autorizada a liberar a seu favor (da Prefeitura), 
total ou parcialmente, os valores depositados a título de caução; 

 
10 Em qualquer dos casos previstos, a liberação da caução à CONTRATADA se efetivará através de 

autorização da PREFEITURA. 
 
 
CLÁUSULA SÉXTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
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1) Após ter recebido a contratada a última parcela e a pedido da contratada a Comissão de 
Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obra expedirá TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO DA OBRA; 
 
 
2) Até 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório a comissão emitirá o 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, desde que não surjam irregularidades e a 
contratada apresente os documentos abaixo relacionados: 

 
a) Diário de Obra, que poderá ser confeccionado em formulário; 
 
b) “As Built” – Como construído, juntamente com a documentação em caso de haver alteração de 

projetos e/ou outros; 
 
b.1) “as built”– Como Construído - representa uma definição quantitativa e qualitativa de todos os 
serviços executados, resultante do projeto executivo com as alterações e modificações havidas durante 
a execução, inclusive aquelas relativas à locação que deve ser entregue, ao final da obra, para 
arquivamento no setor responsável da Unidade Gestora. 
Portanto, o “as built (“como construído”) nada mais é do que o projeto representando fielmente aquilo 
que foi executado. É o Catálogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a construção ou 
reforma, que retrate a forma exata de como foi construído ou reformado o objeto contratado. 
 
 c) Comprovantes de pagamento dos empregados, do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas e 
dos tributos, relativo ao contrato; 
 
d) Prova de regularidade para com Fazenda Federal;  
 
e) Prova de regularidade para com Fazenda Estadual;  
 
f) Prova de regularidade para com Fazenda Municipal;  
 
g) Prova de regularidade para com o FGTS; 
 
h) Comprovante de Regularidade para com a Seguridade Social, através da apresentação da Certidão 
Relativa a Contribuições Previdenciárias. (INSS); 
 
i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT); 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS E RECURSOS 
 
A despesa do presente Contrato correrão EM CONFORMIDADE A OPERAÇÃO/CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1053282-60/2018 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 865798/2018 -
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  PROGRAMA: CÓDIGO 5600020170001  - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO  – 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA,  NO MUNICÍPIO DE 
SALETE/SC.- GESTOR: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SALETE/SC 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO INÍCIO, ANDAMENTO DOS SERVIÇOS E PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 
 
a – do Início da Obra 
 
1) Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dia após a assinatura da respectiva Ordem de 

Serviço; 
 
2) Para início dos serviços a contratada deverá entregar à Comissão de Recebimento de Obra, por meio 
de ofício protocolado os seguintes documentos: 
 
2.a) Cadastro da Obra na Prefeitura de Salete (Alvará Municipal); 
 
2.b) Matrícula da obra no INSS; 
 
2.c) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução; 
 

2.d) Documento indicando o preposto que ficará no local da obra para representá-la durante a execução 
do contrato. Está indicação deverá estar com a aprovação do chefe do poder executivo. Em 
conformidade com a lei 8.666/93, artigo 68 transcrito(Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, aceito pela 
Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato). 

 
b - Andamento dos Serviços  
 
1) A obra deverá ser entregue no prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro, seguindo-o 

rigorosamente, salvo motivos de força maior devidamente justificado; 
 
2) A CONTRATADA poderá pedir prorrogação do prazo em caso de interrupção dos trabalhos, por 

fatos oriundos da Administração da Prefeitura ou de força maior, conforme definido Código Civil; 
 
3) O andamento dos serviços seguirá rigorosamente o Cronograma apresentado pela CONTRATADA 

na sua proposta; 
 
4) Os serviços incompletos ou executados em desacordo com os projetos e normas apresentados, serão 

refeitos imediatamente, não cabendo a empresa executante o direito de indenização. 
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c - Prazo para execução 
 
1) A contratada terá o prazo de 3(três) meses para conclusão da obra, a contar da data de recebimento 

da ordem de serviço. 
 
 
CLÁUSULA NONA– DAS MULTAS 
 
1) A CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia 

de atraso, sobre o valor do serviço não realizado, quando sem justa causa, deixar de cumprir dentro 
do prazo estabelecido, a obrigação assumida; 

 
2) O atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do serviço, sem justificativa da CONTRATADA, será 

considerado como recusa e dará causa de cancelamento da Ordem de Serviço correspondente a 
aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto do Contrato não realizado; 

 
3) À CONTRATADA fica sujeita a multa de 01 (uma) a 10 (dez) Unidade Fiscal Municipal do 

Município de Salete, em caso de infração a quaisquer disposições contidas no Código Tributário 
Municipal, Código de Posturas, Código de Obras, Código Nacional de Trânsito, Código Civil e 
outros dispositivos legais pertinentes, respondendo ainda pelas multas decorrentes da infração 
cometida devidas ao órgão competente; 

 
4) À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração, por escrito a PREFEITURA dentro de 

24 (vinte e quatro) horas contadas da data da notificação recebida, que será decidida em até 03 (três) 
dias, relevando ou não a multa; 

 
5) Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA notificada, por escrito, pela PREFEITURA. 

A partir da notificação, terá ela o prazo de 10 (dez) dias para recolher à PREFEITURA; 
 
6) Nenhum pagamento de medição será efetuado à CONTRATADA, se esta deixar de recolher 

qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Se o valor da multa for igual ou inferior a 01 (uma) UFM-Unidade Fiscal 
Municipal do Município de Salete, será dispensado o seu pagamento, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORÇA MAIOR 
 
1) Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, conforme definido legalmente, for 

temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o; 
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fato à PREFEITURA e ratificar por escrito até 05 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as 
ocorrências. 

 
2) Atrasos no Cronograma, decorrentes de penalidades impostas por infração legal, não serão 

consideradas em hipótese alguma, motivos de força maior. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas 
enquanto perdurar a situação. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A PREFEITURA e a CONTRATADA, reciprocamente, não serão 
responsáveis por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS EMPREGADOS E DA RESPONSABILIDADE  
 
 
1) É Obrigação da CONTRATADA assumir todas as responsabilidades trabalhistas, previdenciárias ou 

quaisquer outras correlatas com empregados, prepostos que forem utilizados na execução dos 
serviços contratados, assim como, assumir todas as obrigações fiscais decorrentes deste Contrato. É 
obrigação da CONRATANTE, fiscalizar e controlar o andamento dos serviços, comunicando ao 
contratado, quaisquer irregularidade constatadas. Os casos omissos nas cláusulas anteriores reger-se-
ão pelo disposto na Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993 e legislações posteriores sobre a matéria. 

 
 
2) É de total responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção das normas relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho, em efetivo funcionamento, na obra em questão, tais como: 
 
2.a) Segurança e Medicina do Trabalho; 
2.b) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
2.c) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
2.d) LTCAT – Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho; 
2.e) Os Equipamentos de Proteção Individual; 
 
3) As multas ou outras penalidades impostas à CONTRATADA, pela Delegacia Regional do Trabalho, 

deverão ser pagas pela mesma; 
 
4) A PREFEITURA poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação ou 

permanência nos serviços prejudique a execução das obras, ou cujo comportamento seja julgado 
inconveniente, sem que fique obrigada a declarar os motivos desta Resolução. 

 
5) A CONTRATADA responderá pela segurança e perfeição dos serviços prestados.  
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6) A CONTRATADA obriga-se a observar, quanto ao pessoal empregado nas obras que trata 

este Contrato, a legislação pertinente, especialmente as obrigações providenciarias e trabalhistas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É de total responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção das 
normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em efetivo funcionamento, na obra em questão. 
 
1) As multas ou outras penalidades impostas à CONTRATADA, pela Delegacia Regional do Trabalho, 

deverão ser pagas pela mesma; 
 
2) Atrasos no Cronograma, decorrentes de penalidades impostas por infração legal, não serão 

consideradas em hipótese alguma, motivos de força maior. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A PREFEITURA poderá exigir o afastamento de qualquer empregado 
cuja atuação ou permanência nos serviços prejudique a execução das obras, ou cujo 
comportamento seja julgado inconveniente, sem que fique obrigada a declarar os motivos desta 
Resolução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
1) O material necessário a execução dos serviços e obras será fornecido pela CONTRATADA. 
 
2) O material a ser transportado, sua carga e descarga, assim como a guarda será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA não cabendo a PREFEITURA, em hipótese alguma, a 
obrigação de indenizar ou substituir por perdas, desaparecimentos, furtos ou outros. 

 
 

3) A CONTRATADA colocará a disposição da obra, todo o equipamento necessário e em bom estado 
de conservação, em qualidade e espécie, para manter o bom andamento da mesma, podendo a 
Prefeitura executar serviços, cobrando o valor de mercado pela sua execução. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEITA – DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE 
 
1) A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e perfeição das obras executadas, nos termos 

do Código Civil, mesmo após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
2) A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela segurança e perfeição dos serviços 

prestados e por danos causados à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes dos serviços ora 
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destituições parciais ou totais, isentando a 
PREFEITURA de quaisquer reclamações resultantes de atos de seus prepostos ou pessoa física ou 
jurídica empregada ou ajustada na execução dos serviços. 
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3) É de responsabilidade da Contratada: 
 
3.a) Cadastro da Obra na Prefeitura de Salete (Alvará Municipal); 

3.b) A CND - Certidão Negativa de Débito, fornecida pelo INSS, referente a obra; 
 
3.c) Matrícula da obra no INSS; 
 
3.d) ART de execução; 
 
3.e) Preenchimento do Diário de Obra; 
 
3.f) “As Built” – Como construído; 
 
3.g) Segurança e Medicina do Trabalho; 
 
3.h) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
 
3.i) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
 
3.j) LTCAT – Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho; 
 
3.k) Os Equipamentos de Proteção Individual; 
 
3.l) Treinamento de Prevenção de Acidentes no Trabalho;  
 
3.m) Encargos Sociais, Trabalhista e Tributário. 
 
3.n) Colocação de placa para identificação da obra, conforme modelo concedido posteriormente pela 
contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
1) As alterações do presente contrato, serão regidas pelo artigo 65 da lei 8.666, de 21/06/93 com as 

alterações da lei n.° 8.883 de 08/06/94. 
 
2) Nas alterações contratuais a contratada deverá apresentar as seguintes certidões atualizadas: 
 
2.a) Certidão Negativa do INSS; 
2.b) Certidão Negativa Municipal, sede empresa; 
2.c) Certidão Negativa do FGTS; 
2.d) Certidão Negativa Federal ; 
2.e) Certidão Negativa Estadual. 
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2.f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
2.g) Laudo da Comissão de Fiscalização aprovando a alteração; 
2.h) Projetos aprovados, e quando necessário deverão ser definidos pela Comissão. 
 
3) Todas as alterações deverão ser precedida de parecer da assessoria jurídica da Prefeitura. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
1) O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de interpelação 

judicial ou procedimento, mediante documento escrito, quando: 
 
1.a) As partes assim o acordarem; 
 
1.b) A PREFEITURA assim o julgar conveniente, administrativamente se a CONTRATADA: 
 
2) Não cumprir qualquer uma das obrigações aqui assumidas; 
 
3) Transferir o Contrato a terceiros ou subempreitar sem concordância escrita da PREFEITURA; 
 
4) Entrar em Recuperação judicial ou falência, ou atrasar em mais de quinze dias o salário do pessoal 
envolvido na obra; 
 
5) Deixar evidenciada por culpa, dolo, simulação, fraude na execução da obra ou por reiteradas 
impugnações feitas pela Fiscalização, sua incapacidade para dar execução aos serviços; 
 
6) Desatender as determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA ou seu(s) preposto(s); 
 
7) Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação a PREFEITURA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da rescisão unilateral, não caberá qualquer indenização a 
CONTRATADA, ficando a PREFEITURA autorizada a liberar a seu favor (Prefeitura) os valores 
depositados a título de caução; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Ocorrendo rescisão contratual, a qualquer título, a PREFEITURA 
pagará no ato da assinatura do Termo da Rescisão, por todos os serviços executados pela 
CONTRATADA, e ainda não faturados pela mesma, de acordo com avaliação feita pela Fiscalização 
da PREFEITURA, não cabendo a CONTRATADA, qualquer valor adicional, a título de indenização 
ou qualquer outro; 
 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ocorrer a hipótese de rescisão constante do item 4 , desta 
Cláusula, as obras serão recebidas pela PREFEITURA na situação em que se encontrarem, que 
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ficará desobrigada de qualquer vínculo para com a CONTRATADA, massa falida ou sucessora da 
Firma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
1) A Fiscalização pertinente aos serviços, obras e fornecimentos de materiais será exercida por: 
 
1.a) Prepostos indicados pela Prefeitura; 

 
1.b) Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obra. 
 
1.c) A Câmara de Vereadores de Salete; 
 
1.d) Preposto indicado pela contratada; 
 
1.e) Caixa Econômica Federal. 
 
2) Todos os serviços, objeto desta licitação, serão fiscalizados pelo município que poderá embargar 

todo ou parte dos serviços, se estes estiverem em desacordo com as condições técnicas e 
procedimentos exigidos. 

 
3) A comunicação entre a fiscalização e a contratada, será sempre por escrito. Quando, por necessidade 

ou conveniência de serviço, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito, 
dentro de 5 (cinco) dias.  

 
4) A contratante poderá exigir que a Contratada, no curso do período do contrato, adote programas e 

implemente medidas de proteção e recuperação do meio ambiente, se esta causar dano, inclusive por 
intermédio de novas obras e serviços não previstas observadas as disposições deste Edital.  

 
5) A fiscalização do município não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade 

e correta execução dos serviços.  
 
6) A fiscalização poderá a qualquer hora, examinar a documentação da contratada relativa ao pessoal 

empregado para execução dos serviços podendo exigir a apresentação dos comprovantes de 
atendimento às obrigações trabalhistas e previdenciárias correspondentes.  

 
7) A CONTRATADA deverá fornecer todos os dados relativos a execução dos serviços, à fiscalização 

da Prefeitura, como por exemplo: Equipamentos, número de pessoal, insumos utilizados e todos os 
dados que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços, sob pena de aplicação de sanções 
e multas. 

 
8) A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização do Município livre acesso a todas 

as suas dependências, possibilitando o exame de instalações e também das anotações relativas a 
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veículos, equipamentos, a pessoal e a material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e 
elementos referentes aos serviços. 

 
9) Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do contrato, será comunicada por escrito aos 

responsáveis credenciados da CONTRATADA, sobre a qual será aplicada a multa que lhe couber, 
tendo seu valor descontado no pagamento da fatura correspondente ao mês em que ocorreu a 
infração, sem prejuízo da rescisão contratual.. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A PREFEITURA poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, 
exibição dos documentos pertinentes ao cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas 
providenciarias relacionadas com o objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 
 
A PREFEITURA reserva-se o direito de a qualquer momento alterar para mais ou para menos, os 
quantitativos do presente Contrato, nos limites definidos pela Lei 8.666/93, sem que caiba a 
CONTRATADA, direito de reclamação ou indenização, mesmo que o valor global da obra seja 
diminuído. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de variação do volume das obras e serviços estipulados, 
prevalecerão para efeito de pagamento, os preços unitários. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As Alterações de que trata esta cláusula deverá ser precedida por parecer 
aprovado da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obra, caso contrário serão 
nulas de pleno direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS PREÇOS,VALOR DO CONTRATO, REAJUSTES E 

EQUILIBRIO-ECONÔMICO 
 
1) Dos preços: 
 
1.a) O objeto do presente contato é estipulado em:  
 
Item Quantidade Descrição Valor 
1 

1  

 

2 1   
Total  
Total do Material   
Total Mão-de-obra   
Total Geral   
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1.b) Material no valor R$ .....................(.........................); 
 
Etapa Valor R$ 
1ª   
2ª   
3ª  
Total   
 
1.c) Mão-de-obra no valor de R$ ............................ (.................);  
 
 
Etapa Valor R$ 

1ª   
2ª   
3ª  
Total   
 
 
2) Do valor do contrato 
 
2.a) O presente contrato é estipulado no valor de R$ ................... (...................), sendo: 
 
2.a.1 - Material no valor de R$...............(.........) e  
 
2.a.2 - Mão-de-obra no valor de R$.......(......) 
 
3) Dos reajustes 
 
A obra não sofrerá aumento e ou reajustes em seu valor unitário e nem global. 
 
3) Equilíbrio-Econômico 

A revisão do contrato poderá ser efetuado a qualquer tempo, a fim de manter o equilíbrio-econômico 
do contrato.  

4.a) A revisão contratual, ou seja, a revisão dos valores será procedida para mais ou para menos na 
mesma proporção das variações de mercado, tendo como parâmetro a proposta apresentada pelo 
licitante. 

 
4.b) A concessão da revisão fica vinculada ao pedido por escrito da contratada, acompanhado de: 
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4.b.1) Certidão Negativa do INSS; 
4.b.2) Certidão Negativa Municipal, sede empresa; 
4.b.3) Certidão Negativa do FGTS; 
4.b.4) Certidão Negativa Federal ; 
4.b.5) Certidão Negativa Estadual; 
4.b.6) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
4.b.7) Documento detalhado e detalhando a motivação que enseja a revisão. 
 
5) Fica obrigada a CONTRATADA a solicitar a revisão contratual  dos serviços e ou materiais mesmo 

quando for constatado diminuição nos valores de mercado. 
 
6) O valor apurado passará a vigorar a partir  da assinatura do Aditivo. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Taió, para dirimir questões oriundas do presente 
contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que for. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA 
 
1) Este  contrato entra em vigor na data de sua publicação, perdurando sua vigência até __/__/____ 

e ou recebimento definitivo da obra aquele que ocorrer primeiro. 
 
2) E, por assim estarem de acordo, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas 

Cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 
regulamentares pertinentes, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Salete, __/__/2019 
 
 
 

Solange Aparecida Bitencourt Schlichting 
Prefeita Municipal 
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ANEXO II 

 

ATESTADO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 040/2019 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  

 
 
Declaro, para os devidos fins, na forma de proponente para o referido processo licitatório, a empresa 
_______________________, Inscrita no CNPJ n.º ________________, com sede 
____________________________, na cidade de _______________, CEP ______________, detêm 
conhecimento do local onde se realizarão as obras e/ou serviços, responsabilizando-me pela execução 
dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e 
especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária. 
 
Declaro, também, a concordância com os quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem 
como demais elementos técnicos fornecidos pelo Município de Salete, aceito, como sendo válida a 
situação em que se encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento 
integral e pontual das obrigações assumidas. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA RUA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SALETE CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO, 
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DO ANEXO DO 
PRESENTE EDITAL. OPERAÇÃO/CONTRATO DE REPASSE Nº 1053282-60/2018 - CONVÊNIO 
PLATAFORMA + BRASIL Nº 865798/2018 -  PROGRAMA: CÓDIGO 5600020170001  - 
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO  – OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA,  NO MUNICÍPIO DE SALETE/SC.- GESTOR: MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
SALETE/SC 
 
 
Município de Salete / SC _____ de___________________ de 2019. 
 
 
 
 

Empresa 
 

Responsável técnico 
CREA n.º ou CAU n.º 

 


