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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2019-PMJ 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMJ 
 

RETIFICADO 
 

O MUNICÍPIO DE JAGUARUNA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

82.928.698/0001-74, através de seu Prefeito Municipal Sr. Edenilson Montini da Costa, torna público 

aos interessados que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para "CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA, POR EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS  E 

MÃO DE  OBRA,  PARA  EXECUTAR  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 

INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL PREFEITO INOCÊNCIO TOBIAS RICADO, 

TRECHO DA RÓTULA DE ACESSO AO AEROPORTO ATÉ A RUA MANOEL CRUZ, 

EXTENSÃO DE 7.008,30 METROS, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSOS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – CONVÊNIO Nº. 

2019TR001544. TUDO DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, 

PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI, ANEXOS AO 

EDITAL, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93”, no dia 31 de Janeiro 27 de fevereiro de 2020, às 

09:00 horas, sendo que os envelopes contendo as documentações e propostas deverão ser entregues 

até o dia 31 de Janeiro 27 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas, em  conformidade com a Lei n.º 

8.666, de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e o que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, e de acordo com as normas 

previstas neste Edital. 

 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS. 

1.1 - Local e horário de expediente para esclarecimentos e informações aos licitantes: 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaruna localizada na Avenida 

Duque de Caxias, nº 290, Centro, Jaguaruna, Santa Catarina, das 07:00 às 13:00horas, telefone: (048) 

3624-8400 fax: (048) 3624-8400, ou pelo E-mail: licitação.pmj@hotmail.com. 

 

2 - DO OBJETO 

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR EMPREITADA GLOBAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE  OBRA,  PARA  EXECUTAR  SERVIÇOS  

DE  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM 

PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL PREFEITO 

INOCÊNCIO TOBIAS RICADO, TRECHO DA RÓTULA DE ACESSO AO AEROPORTO 

ATÉ A RUA MANOEL CRUZ, EXTENSÃO DE 7.008,30 METROS, NESTE MUNICÍPIO 

COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE – CONVÊNIO Nº. 2019TR001544. TUDO DE ACORDO COM O PROJETO, 

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO E BDI, ANEXOS AO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93”. 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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3 - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Das restrições 

3.1.1 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

3.1.1.1 - Inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e que 

não tenha restabelecido sua idoneidade; 

3.1.1.2- Com falência decretada. 

  

4 – DA HABILITAÇÃO 

4.1 – Os proponentes deverão apresentar ENVELOPE LACRADO, com a seguinte documentação: 

 

4.1.1 Habilitação Jurídica  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

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

de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

d) 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 o exigir; 

e) Documento de credenciamento, se for o caso, do representante da empresa, para participar de 

licitação, com discriminação dos poderes. A não apresentação do credenciamento não implica a 

inabilitação do Licitante, mas o impede de discordar e/ou se manifestar contra as decisões tomadas 

pela Comissão Permanente de Licitação, no ato de abertura dos envelopes “Documentação” e 

“Proposta”. 

f) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado 

pela Lei n° 9.648/98; 

g) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº 9.854/99 

h) Declaração de que não possui no quadro societário da empresa, servidores da Prefeitura 

Municipal de Jaguaruna.  

 

4.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio 

ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 

c) Com a Fazenda Federal: prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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d) Com a Fazenda Estadual da sede da empresa, (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de 

negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual); 

e) Com a Fazenda Municipal da sede da empresa, (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de 

negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal); 

f) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio 

de 1990; 

g) Com a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST Nº 

1470/2011 

 

4.1.3 Qualificação Técnica; 

a) Registro de inscrição e regularidade da licitante e de seus responsáveis técnicos no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa; 

b) Comprovação pela licitante de ter executado, a qualquer tempo, serviços/obras compatíveis 

com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou     atestado(s), em nome da própria licitante, 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO – CAT, relativo ao atendimento das condições do quadro abaixo: 

 

 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE/ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA 

(TERRAPLENAGEM) 21.240,00M³  

 CAMADA DE MACADAME SECO 5.350,00 M³   

 CAMADA DE BRITA GRADUADA  4.446,00M³  

 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE 2.920,00T 

 CORPO DE BSCC DE 3,00X2,00M 10,00M 

 

c) Demonstração de capacitação técnica profissional, através de comprovação do proponente 

possuir em seu quadro funcional ou sob contratação, na data prevista para entrega da proposta, 

Engenheiro Civil com vínculo empregatício, sócio ou com contrato de prestação de serviços 

registrado no respectivo conselho profissional, na forma legal; o Engenheiro Civil será o Engenheiro 

Preposto da Obra, detentor de Atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços 

de características semelhantes a do objeto deste Edital, nos termos do inciso I do art. 30, da Lei n° 

8.666/93, cujas parcelas de “maior relevância” são as indicadas no item cima, devendo juntar para 

tais comprovações os seguintes documentos abaixo listados: 

 

c.1) Atestado(s) ou certidão(s) de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, acompanhada(s) da(s) respectiva(s) Certidão(os) de Acervo Técnico 

(CAT), emitido pelo CREA ou CAU competente, que comprove(m) ter  o profissional responsável 

técnico executado obra ou serviço(s) equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação, 

cujas Parcelas de Maior Relevância são aquelas previstas no quadro acima; 

c.2) O engenheiro civil  ou arquiteto indicado, além de constar na Certidão de Pessoa Jurídica do 

CREA ou CAU, deverá fazer parte do quadro permanente da empresa ou sob contratação, 

comprovando-se esta situação mediante a apresentação do contrato Social em vigor, no caso de sócio 

ou, tratando-se de funcionário, mediante apresentação da Ficha de Registro de Empregados e da 

CTPS- Carteira do Trabalho e Previdência Social ou contrato de prestação de serviços, registrado no 

conselho profissional competente. 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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d) Declaração que o licitante realizou vistoria no local da obra onde serão executados os serviços, 

inteirando-se das condições ambientais, técnica e de grau de dificuldade dos trabalhos. O responsável 

técnico da empresa poderá, se houver interesse, agendar com o engenheiro da   Prefeitura   Municipal, 

visita ao local da obra. Departamento de Planejamento fone: 3624-8408, funcionamento das 07:00 as 

13:00 horas. 

 

e) Comprovação que a licitante dispõe de Usina fixa ou móvel para confecção de CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), devendo apresentar a Licença ambiental da usina através 

de AAF (Autorização Ambiental de Funcionamento), ou LO (Licença de Operação), expedida pelo 

Órgão Ambiental Competente, ou órgão hierarquicamente superior. 

i. No caso de o licitante não possuir usina própria, deverá, obrigatoriamente, apresentar contrato 

de locação, arrendamento ou cessão de uso, juntamente com declaração expressa dada pelo licitante, 

de que referida usina atende à demanda de todo o CBUQ necessário a execução da obra em questão. 

O aludido contrato deverá ter firma reconhecida em cartório. 

 

4.1.4   Qualificação Econômico-Financeiro  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados, nos termos do art. 1078 do Código Civil (Tribunal de Contas da União. Acórdão 

1.999/2014. Plenário), incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do livro, devidamente 

carimbadas pela Junta Comercial ou cartório competente, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios; 

 

a.1) Serão aceitas as demonstrações contábeis enviadas pelo Sistema Público de Escrituração 

Digital – Sped, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, devendo, 

neste caso, ser juntados os seguintes documentos: recibo de entrega de escrituração contábil digital, 

balanço patrimonial e termos de abertura/encerramento 

 

a.2) No caso de sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima) e sociedade em 

comandita por ações serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 publicados em Diário Oficial; ou 

 publicados em jornal de grande circulação; ou 

 por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

 

b)  A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção dos índices 

descritos abaixo,: 

Demonstração de que dispõe de Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um 

vírgula zero). Para demonstração desse Índice, deverá ser utilizada a seguinte fórmula: 

 
Liquidez Corrente =  Ativo Circulante     > = 1,0 

                                                                       Passivo Circulante 

 

Demonstração de que dispõe de Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um 

vírgula zero). Para demonstração desse Índice, deverá ser utilizada a seguinte fórmula: 

 
Liquidez Geral =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   > = 1,0 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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                                                                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Demonstração de que dispõe de Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 1,0 (um 

virgula zero). Para demonstração desse Índice, deverá ser utilizada a seguinte fórmula: 

 
Grau de Endividamento = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo < = 1,0 

                                                                      Patrimônio Líquido 

 

 

c) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, emitida no prazo de até 60 dias anteriores a data de abertura da documentação 

da habilitação; 

Obs.: Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa 

Catarina, a partir de 1º de abril de 2019, a certidão do modelo “falência e concordata e 

recuperação judicial” deverá ser solicitada tanto no sistema EPROC quanto no SAJ. As 

duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

 

d) comprovação de recolhimento de 1% (um por cento) do valor total orçado, em caráter de caução, 

como condição de participação no presente processo licitatório, com fulcro no Artigo 31, inciso III, 

da Lei 8.666/93 e sua demais alterações. O participante deverá juntar o documento de comprovação 

da caução dentro do envelope da habilitação. 

 

 

4.1.4.1  -  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  que  desejarem  obter benefícios da 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar 

declaração, assim como Certidão Simplificada da Junta Comercial do respectivo Estado. 

 

4.2   –   Todos   os   documentos   apresentados   em   fotocópia   (xerox),   deverão   ser devidamente 

autenticados em cartório ou por servidor designado do Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Jaguaruna. 

 

4.3   A autenticação  por  servidor  designado  somente  será  feita  se  as  cópias  e originais forem 

apresentadas com antecedência mínima de 24 horas da abertura do Processo Licitatório. 

 

A documentação de Habilitação deverá vir organizada sequencialmente, numerada e encadernada 

para melhor avaliação e organização do processo. 

 

 

5 - DA ENTREGA E FORMA DE PREENCHIMENTO. 

5.1 - Os envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO e o nº 02 - PROPOSTA, deverão ser entregues 

fechados e/ou lacrados, até às 09:00 (nove) horas do dia 31 de janeiro 27 de fevereiro de 2020, na 

sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada no edifício da Prefeitura Municipal de 

Jaguaruna, no Centro, contendo no anverso dos mesmos, respectivamente, os seguintes dizeres: 

 

A) ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 

1 - Indicação da razão social e endereço completo da Empresa 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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2 -CNPJ Nº. 

3 - Número do Processo Licitatório 

4 - Número da Concorrência Pública 

5 – Endereçado: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA 

AV. AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 290 

CENTRO – JAGUARUNA - SC 

 

B) ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA 

 

1 - Indicação da razão social e endereço completo da Empresa 

2 -CNPJ (CGC) Nº. 

3 - Número do Processo Licitatório 

4 - Número da Concorrência Pública 

5 – Endereçado: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA 

AV. AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 290 

CENTRO – JAGUARUNA - SC 

 

6 - DA EXECUÇÃO E DO PRAZO 

6.1  -  A  obra  contratada  através  da  presente  licitação  será  realizada  no  regime  de 

EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL. 

6.2 - O prazo para execução do objeto da presente licitação será de acordo com o cronograma físico-

financeiro, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

6.3 - A execução deverá ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificações 

e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente 

poderão ser realizadas se apresentadas por escrito e aprovadas pela Comissão Permanente de 

Licitações e ou pelo Engenheiro responsável da Prefeitura. 

6.4 - Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão 

justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade 

desta Prefeitura, desde que comprovados na época oportuna. 

6.5 - Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão 

encaminhados por escrito a esta Comissão Permanente de Licitações, um dia após o evento, enquanto 

os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias úteis 

antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada. 

6.6 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela contratada, bem 

como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, 

obedecendo às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

 

7  -  DA  ABERTURA  DOS  ENVELOPES  01  -  DOCUMENTAÇÃO  E  02  – PROPOSTA. 

7.1 - Às 09:00 (nove) horas do dia 31 de janeiro 27 de fevereiro de 2020, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, localizada no edifício da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, situada na 

Avenida Duque de Caxias, 290, centro – Jaguaruna SC. 

7.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 serão examinados e rubricados pela Comissão 

Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes. 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
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7.2.1 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, assinada pelos Licitantes presentes e  

pela Comissão,  devendo  toda  e  qualquer  declaração constar obrigatoriamente da mesma. 

7.2.2 - Os envelopes “Proposta” das proponentes “inabilitadas”, ficarão à disposição das mesmas, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data marcada para abertura do envelope  nº. 02  -  Proposta.  

Caso os  licitantes  não  os  retirem,  os  mesmos  serão devolvidos ou destruídos após o resultado 

final da licitação. 

 

7.3 - DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02 - “PROPOSTA” 

7.3.1 - Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serão abertos, a seguir, no mesmo local, 

pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes 

de interposição de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal 8.666/93. Em não ocorrendo, 

a abertura será comunicada às proponentes, após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo 

de interposição. 

7.3.2 - Abertos os envelopes “Proposta”, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 

sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 

ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 

7.3.3 - As Propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura 

dos preços e condições oferecidas. 

7.3.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, assinada pelos Licitantes presentes  e  

pela  Comissão, devendo toda  e  qualquer  declaração  constar obrigatoriamente da mesma, ficando 

sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os 

que, mesmo comparecendo, não consignarem em ata os seus protestos. 

 

8 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº. 02 - “PROPOSTA” 

8.1 As propostas deverão ser apresentadas datilografadas, ou em meio computacional em 01 

(uma)  via  de  igual  teor  e  forma,  com  clareza,  sem  rasuras,  emendas  ou entrelinhas, assinadas 

em todas as folhas, obedecendo rigorosamente os termos deste Edital,   não   sendo   consideradas   

aquelas   que   apresentarem   produtos   diferentes, implicando em sua imediata rejeição. A proposta 

deverá conter os preços unitários e preço global, sendo o preço global escrito por extenso. 

8.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

8.3  Planilha orçamentária completa, referente aos serviços cotados onde constem os quantitativos 

e seus respectivos preços unitários, os preços parciais e preço total, BDI, e o preço global dos serviços, 

nos termos deste Edital.; 

8.4  Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da reforma 

e ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra 

necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas 

indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências. 

8.5  Cronograma físico financeiro, de acordo com o prazo máximo de execução estabelecido no 

projeto. A execução dos serviços previstos nesta licitação, deverá ser concluída conforme cronograma 

físico financeiro, sob pena de penalização nos termos do contrato a ser celebrado entre as partes. 

8.6 Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, 

telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fax. 

8.7 As proponentes deverão apresentar apenas uma proposta. 

8.8 As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar 

o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento. 
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8.9 o valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor do orçamento oficial (Planilha 

Orçamentária), que é de R$ 9.149.618,79 (nove milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e 

dezoito reais e setenta e nove centavos), a preços de junho de 2019, mês este que deverá ser a data 

base da proposta. 

8.10  As despesas decorrentes do presente Edital de Licitação correrão por conta da(s) seguinte(s) 

dotação(ões) orçamentária(s):  
 

Órgão: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS. HABIT. SERV. URBANOS 

Unidade: 03 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS 

Proj./Ativ.  – 1.010 – PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS 

Código Reduzido – 130 

Dotação – 4.4.90.00.00.00.00.00.0095 – Aplicações diretas 

 

9 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

9.1 -  Será adotado como critério de julgamento da  presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL, 

sendo que os preços apresentados pelos participantes não poderão ultrapassar o valor apresentado na 

Planilha Orçamentária sobre pena de desclassificação, fica ainda estabelecido aos participantes o 

critério de aceitabilidade de preços conforme artigo 40 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2 - A adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão 

classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos. 

9.3 - A omissão, erro ou exclusão de serviços ou  quantidades  na proposta,  ou  nos orçamentos 

discriminados de quaisquer itens contidos nos memoriais descritivos e demais  elementos  técnicos  

fornecidos  pela  Prefeitura,  não  exime  a  contratada  de executá-los dentro do preço proposto. 

9.4- Serão desclassificadas as propostas: 

9.4.1 - que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação; 

9.4.2 -  das   empresas   que  estejam   inidôneas   para  licitar  ou   contratar  com   a 

Administração Pública; 

9.4.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta. 

 

10    - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - O objeto desta licitação será contratado  com  a  proponente  classificada  em primeiro lugar. 

10.2 - A proponente vencedora, após a adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o 

contrato. 

10.3 - A recusa injustificada da Licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar  o  

instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  previsto  para  a  contratação, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 17 - DAS 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital. 

 

11   - DAS GARANTIAS 

11.1    - O Licitante vencedor, antes da assinatura do contrato, deverá optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

11.1.1- caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

11.1.2  - seguro-garantia; 

11.1.3  - fiança bancária. 
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11.2   – Em qualquer modalidade das opções de garantia a ser apresentada, deverá ser prestada em 

até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato. Caso a proponente   vencedora   optar   pela   

caução   em   dinheiro,   será   depositado   o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 

em uma caderneta de poupança, conta vinculada à Prefeitura e no BANCO DO BRASIL Agencia nº 

2202-0 – Conta Poupança nº 809-5, sendo liberado 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra. 

11.3   A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, 

a boa e fiel execução do contrato e o pagamento de eventuais multas. 

11.4   - No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, não será devolvida a 

caução de garantia de cumprimento do contrato. 

11.5   - Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pelo 

responsável técnico desta Prefeitura e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, a Prefeitura 

descontará da caução contratual a importância correspondente àqueles serviços, cuja execução 

providenciará. 

11.6   - Sem prejuízo de aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a Prefeitura 

recorrerá às garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a 

contratada, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, ou 

extrajudicial, por perdas e danos. 

11.7   - Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços da obra, o prazo de validade da 

garantia deverá ser prorrogado automaticamente. 

11.8   - Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório dos serviços de obra, não havendo 

condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente 

prorrogado. 

 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1- O pagamento far-se-á, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, emitida em Reais, e de 

acordo com a minuta do contrato que é parte integrante deste processo de licitação. 

12.2- Para efeito de pagamento, o faturamento deverá vir acompanhado dos comprovantes de 

recolhimento do ISS, do FGTS, do INSS (com indicação do CEI) e da folha de pagamento de pessoal, 

da obra, relativo ao mês imediatamente anterior (cópia autenticada ou original). 

12.3 - Se ocorrerem aditivos que incluam acréscimos de valores e quantidades dos serviços e 

materiais, a proponente deverá readequar este aditivo ao cronograma-físico- financeiro original, e 

reapresentá-lo com as devidas alterações. 

12.4 - O novo cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo. 

12.5 - A CONTRATADA deverá apresentar no ato da assinatura da Ordem de Serviço, a C.E.I. 

(Cadastro Específico do I.N.S.S.). 

12.6  -  Os  pagamentos  só  poderão  ser  realizados  à  CONTRATADA,  mediante pagamento ou 

retenção de 5%(cinco) por cento do ISS, do valor total da nota fiscal emitida e 11% (onze por cento) 

de I.N.S.S., sobre o valor dos serviços prestados discriminados na Nota Fiscal. 

 

 

13 – DA RETENÇÃO DO INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE 

SERVIÇO 

13.1 – O contratante reterá junto à contratada INSS incidente sobre o valor do serviço contido nas 

notas fiscais, conforme os percentuais estabelecidos no item 17.3 da ordem de serviço do INSS/DAF 

nº 209 de 20 de maio de 1999. 
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14 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1 - O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto 

deste contrato, a qualquer hora, pelo Engenheiro desta Prefeitura, ou pessoa designada pelo 

CONTRATANTE, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos. 

14.2 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos  

relacionados  e  referentes  à  execução  dos  serviços,  será  o  DIÁRIO  DE OBRAS, fornecido pelas 

empresas, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder anotações diárias, visando 

à comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo visado 

diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser 

aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que 

efetivamente a empresa iniciar os serviços. 

14.3 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente 

pela fiscalização, ou pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de 

Recebimento Provisório. 

14.4 - A contratada  fica  obrigada  a  manter  a  obra  em  perfeitas  condições  de conservação e 

funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que se 

dará, decorridos 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório. 

14.5 - A contratada,  executado  o  objeto  contratual,  responderá  pela  solidez  e segurança dos 

serviços da obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com a legislação pertinente. 

 

15 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

15.1 - Cabe ao município contratante: 

15.1.1 - Definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado por projetos executivos, 

complementes, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes; 

15.1.2  - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas em dias; 

15.1.3- tomar as providências necessárias à abertura do processo licitatório; 

15.1.4  - encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato, ou de seus aditamentos, no 

Mural da Prefeitura. 

 

16 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

16.1- Cabe à contratada: 

16.1.1 - contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os serviços, 

no sentido de acertar os detalhes da execução; 

16.1.2 - executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada no  

procedimento  licitatório,  memoriais  descritivos  e  planilhas orçamentárias e quantitativas, detalhes 

de execução e projetos que declara conhecer; 

16.1.3  - apresentar em  até 7  (sete) dias  após  a assinatura  do  contrato,  na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de 

nível superior responsável pela execução da obra, seguro garantia e a Placa fixada na obra conforme 

orientação do Departamento de Engenharia; 

16.1.4 - manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia, em tempo integral, 

bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do  cronograma  físico  

proposto,  além  de  um  mestre  de  obra  de comprovada experiência, todos devidamente qualificados; 

16.1.5  - assumir  responsabilidade pela boa  execução  e eficiência dos  serviços  que efetuar, pelo 

fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos 

elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços 

causados à Prefeitura ou a terceiros; 
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16.1.6 - não subcontratar o total dos serviços adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo  

parcialmente, continuando a responder,  porém,  direta  e exclusivamente, pela fiel observância das 

obrigações contratuais; 

16.1.7 - comunicar os serviços optados pela subcontratação, apresentando a relação dos serviços 

subcontratados e as empresas que irão executá-los; 

16.1.8 - especificar no Diário de Obras os serviços inerentes à contratada e as subcontratadas, bem 

como, os respectivos números de empregados utilizados; 

16.1.9 - retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material 

rejeitado pela fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for 

aceito, mantendo a obra limpa diariamente; 

16.1.10 - cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança, saúde e higiene de trabalho, 

fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por 

qualquer motivo, permanecerem na obra; 

16.1.11 - responder pela vigilância e segurança da obra, bem como dos materiais e equipamentos, 

ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura após a entrega definitiva da obra; 

16.1.12 - providenciar a suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de 

materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários 

para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições, conforme solicitação da 

CONTRATANTE. 

16.1.13 - facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelo engenheiro 

desta Prefeitura, fornecendo todas as informações e elementos necessários; 

16.1.14  -  providenciar  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  após  a  assinatura  do 

contrato, o registro da obra no INSS, apresentando para a Comissão Permanente de 

Licitações, o comprovante da matrícula da obra; 

16.1.15 - arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se 

ocorrerem; 

16.1.16 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação  exigidas na licitação, devendo comunicar 

à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra; 

16.1.17 - providenciar, até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato o Alvará de 

Construção junto a Prefeitura Municipal para apresentar ao Engenheiro Fiscal da Obra; 

16.1.18 – fornecer 2 Placas, 1 Placa indicativa da obra e outra da empresa contratada, em local 

destacado e visível, conforme orientação do Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal; 

16.1.19 - concluída a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados de qualquer elemento ou 

instalação da obra que por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. 

Referidos desenhos deverão ser devidamente autenticados, executados em papel vegetal, devendo ser 

adotados os modelos de prancha-padrão. 

 

17   - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1    - As sanções contratuais serão a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação 

em licitação, o impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e 

declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei n.º 8.666, de 21/6.93 e 

suas alterações. 

17.2    - A recusa injusta do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação. 

17.3- As multas previstas são as seguintes: 
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17.3.1  - 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para o 

início da execução da obra; 

17.3.2  - 0,2% (dois décimos por cento) do saldo do contrato atualizado, por dia que exceda o prazo 

contratual. 

17.4- As multas previstas no subitem anterior são  independentes  e serão  aplicadas cumulativamente. 

17.5- A multa prevista no inciso 17.3.1 será descontada quando do pagamento da lª (primeira) parcela, 

sendo devolvida caso a empresa termine a obra dentro do prazo 

17.6- contratual, e a do inciso 17.3.2, da última parcela ou da garantia, se a modalidade desta for 

caução em dinheiro. 

17.7- As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da 

Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. 

 

18   - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

18.1- O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

18.1.1- por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do art. 78, da Lei. N.º 8.666/93; 

18.1.2- amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardado o interesse público; 

18.1.3- judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

18.2- O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e ou contratuais, 

assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de 

aviso, interpelação judicial e ou extrajudicial. 

18.3- A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa 

rescisória de 10%  (dez  por cento)  sobre o  valor  do  contrato  (no caso  de desistência da prestação 

total dos serviços) ou do saldo do contrato existente na data da rescisão (no caso de desistência da 

conclusão  dos serviços), independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por 

infrações anteriores. 

 

18.4- Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

19 - DOS RECURSOS. 

19.1- Os  recursos  interpostos  às  decisões  proferidas  pela Comissão Permanente de 

Licitações somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei n.º 8.666, de 

21/6/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Prefeito Municipal, protocolados em tempo 

hábil no Setor de Protocolo. 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

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

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário. 

20.2- Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 20.1 em dia de expediente desta 

Prefeitura. 

20.3- É reservado à Prefeitura Municipal de  Jaguaruna SC, antes da assinatura do contrato, o direito 

de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes, anular esta licitação ou revogá-la, na 

forma do art. 49, da Lei n.º 8.666/93. 
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20.4-  Quaisquer  questões  decorrentes  da  execução  do  contrato,  que  possam  ser suscitadas entre 

a Prefeitura e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente. 

20.5- Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaruna SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

provenientes da execução do contrato. 

20.6- A presente licitação reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital. 

 

 

 

 

Jaguaruna SC, 17 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

EDENILSON MONTINI DA COSTA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2019-PMJ 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMJ 

 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2019 

 

Pelo presente instrumento de contrato de empreitada por Menor Preço Global, o MUNICÍPIO DE 

JAGUARUNA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.928.698/0001-74, 

com sede na Avenida Duque de Caxias, 290, Centro, Jaguaruna (SC), através de seu Prefeito 

Municipal, Sr. Edenilson Montini da Costa, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa....................................................................................,estabelecida                

na................................... CNPJ nº ....................................., neste ato representado por seu 

............................................, senhor....................................................., doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR EMPREITADA GLOBAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS  E MÃO DE  OBRA,  PARA  EXECUTAR  SERVIÇOS  

DE  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM 

PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL PREFEITO 

INOCÊNCIO TOBIAS RICADO, TRECHO DA RÓTULA DE ACESSO AO AEROPORTO 

ATÉ A RUA MANOEL CRUZ, EXTENSÃO DE 7.008,30 METROS, NESTE MUNICÍPIO 

COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE – CONVÊNIO Nº. 2019TR001544. TUDO DE ACORDO COM O PROJETO, 

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO E BDI, ANEXOS AO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93” 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS 

 

- Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 

compõem o Processo de Licitatório nº 63/2019-PMJ, Concorrência nº 01/2019-PMJ, inclusive a 

proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR EMPREITADA GLOBAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS  E MÃO DE  OBRA,  PARA  EXECUTAR  SERVIÇOS  

DE  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM 

PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL PREFEITO 

INOCÊNCIO TOBIAS RICADO, TRECHO DA RÓTULA DE ACESSO AO AEROPORTO 

ATÉ A RUA MANOEL CRUZ, EXTENSÃO DE 7.008,30 METROS, NESTE MUNICÍPIO 

COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE – CONVÊNIO Nº. 2019TR001544. TUDO DE ACORDO COM O PROJETO, 
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MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO E BDI, ANEXOS AO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93” 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  

 

- Na execução dos serviços serão observados, rigorosamente, os princípios básicos de engenharia e 

as normas da ABNT. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO. 

 

- O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste 

contrato, a qualquer hora, pelo Engenheiro desta Prefeitura, ou pessoa designada pelo 

CONTRATANTE, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos. 

§ 1º - A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da 

CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até 24 (vinte e 

quatro) horas após a solicitação. 

§   2º   -  A   fiscalização   exercida  não   reduz   nem   exclui   a  responsabilidade  da 

CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

 

a) empenhar recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas em dia; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

a) contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os serviços, no 

sentido de acertar os detalhes da execução; 

b) executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada no 

procedimento licitatório, memoriais descritos e planilhas orçamentárias e quantitativas, detalhes de 

execução e projetos que declara conhecer; 

c) apresentar em até 7 (sete) dias após a assinatura do contrato, na sala da Comissão Permanente de 

Licitações, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nível superior 

responsável pela execução da obra, seguro garantia e a Placa fixada na obra conforme orientação do 

Departamento de Engenharia; 

d) manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia, em tempo integral, bem 

como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico 

proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiência, todos devidamente qualificados; 

e) assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo 

fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos 

elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes 

da realização destes serviços causados à Prefeitura ou a terceiros; 

f) não subcontratar o total dos serviços adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo 

parcialmente, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das 

obrigações contratuais; 

g) comunicar os serviços optados pela subcontratação, apresentando a relação dos serviços 

subcontratados e as empresas que irão executá-los; 
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h) especificar no Diário de Obras os serviços inerentes à contratada e as subcontratadas, bem como, 

os respectivos números de empregados utilizados; 

i) retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material 

rejeitado pela fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for 

aceito, mantendo a obra limpa diariamente;  

j) cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança, saúde e higiene de trabalho, fornecendo 

os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer 

motivo, permanecerem na obra; 

l) responder pela vigilância e segurança da obra, bem como dos materiais e equipamentos, ficando os 

mesmos de responsabilidade da Prefeitura após a entrega definitiva da obra; 

m) providenciar a suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais 

fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários para que os 

trabalhos sejam entregues em perfeitas condições, conforme solicitação da Caixa Econômica Federal; 

n) facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelo engenheiro desta 

Prefeitura, fornecendo todas as informações e elementos necessários; 

o) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se 

ocorrerem; 

p) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à 

Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra; 

q)  providenciar,  até  05  (cinco)  dias  após  a  assinatura  do  contrato  o  Alvará  de 

Construção junto a Prefeitura Municipal para apresentar ao Engenheiro Fiscal da Obra; 

r) fornecer 2 Placas, 1 Placa indicativa da obra e outra da empresa contratada, em local destacado e 

visível, conforme orientação expedida pelo Departamento de Engenharia deste Município. 

s) concluída a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados de qualquer elemento ou instalação 

da obra que por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Referidos 

desenhos deverão ser devidamente autenticados, executados em papel vegetal, devendo ser adotados 

os modelos de prancha-padrão. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRÉDITO. 

 

As despesas decorrentes do presente contrato administrativo correrão por conta da(s) seguinte(s) 

dotação(ões) orçamentária(s):  
 

Órgão: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS. HABIT. SERV. URBANOS 

Unidade: 03 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS 

Proj./Ativ.  – 1.010 – PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS 

Código Reduzido – 130 

Dotação – 4.4.90.00.00.00.00.00.0095 – Aplicações diretas 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,  

através  de empenho, a importância total  de R$  ............................ 

(....................................................................................), que será efetuado em parcelas mensais de 

acordo com a respectiva nota fiscal e após as medições realizadas pelo Departamento de Engenharia 

desta Prefeitura Municipal. 
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§ 1º - O CONTRATANTE reterá da CONTRATADA, por ocasião do pagamento de cada parcela, 

11% (onze por cento) do valor constante da nota fiscal, de acordo com a Norma de Serviço INSS/DAF 

nº 209/99, devendo, ainda, a CONTRATADA apresentar o comprovante de recolhimento do ISS. 

§ 2º - As subcontratadas deverão apresentar, quando for o caso, a partir da segunda parcela, o 

faturamento acompanhado dos comprovantes de recolhimento do ISS, do  

 

INSS,(com indicação do CEI) e da folha de pagamento do pessoal da obra, relativo ao mês 

imediatamente anterior (cópia autenticada ou original); 

§ 3º - Para efeito de pagamento será exigida, ainda, uma declaração da CONTRATADA e das 

subcontratadas, que mantêm escrita contábil, firmada por seus representantes legais e contadores, sob 

pena de prevalecerem os percentuais previstos, nos termos do Título V, da Ordem de Serviços 

INSS/DAF nº 165/97, relativa ao mês imediatamente anterior. 

§ 4º - O CONTRATANTE tem 8 (oito) dias úteis para pagamento da fatura. Referido prazo iniciar-

se-á somente após a liberação definitiva da parcela pelo funcionário especialmente designado pelo 

CONTRATANTE. 

§ 5º - No caso do não pagamento da nota de serviço ou fatura até o 8º (oitavo) dia útil, será efetuada 

a compensação financeira do 9º (nono) dia até a data da efetiva quitação, de acordo com  a variação  

do  IGP/M-1  (Índice Geral  de  Preços  do  Mercado,  mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas (F.G.V.). 

§ 6º - Havendo antecipação do cronograma físico na execução da obra, a CONTRATADA  poderá  

solicitar  o   pagamento,  o  qual  será  liberado  mediante autorização do funcionário especialmente 

designado pela CONTRATANTE. 

§ 7º - A CONTRATADA deverá apresentar no ato da assinatura da Ordem de 

Serviço, a C.E.I. (Cadastro Específico do I.N.S.S.). 

Os pagamentos só poderão ser realizados à CONTRATADA, mediante pagamento ou retenção de 

4%(quatro) por cento do I.S.S., do valor total da nota fiscal emitida e 11% (onze por cento) de 

I.N.S.S., sobre o valor dos serviços prestados discriminados na Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

 

- Após o decurso de 1 (um) ano de contrato e contados a partir da data limite da proposta, os valores, 

ainda não pagos, das parcelas de cada etapa, que extrapolarem este período, serão reajustados pelo 

INCC-1 [Índice Nacional Construção Civil, menos 1 (um) mês], col. 35, divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas - F.G.V. 

 

Parágrafo  único  -  As  parcelas  do  cronograma  físico-financeiro  correspondentes  às etapas  que  

deveriam  ser  concluídas  dentro  do  período  referido,  somente  serão reajustadas se o atraso 

registrado não for decorrente de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MODALIDADES DE GARANTIA 

 

- As garantias são: Caução em dinheiro, Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia e ou Fiança 

Bancária. 

§ 1º - Em qualquer modalidade das opções de garantia a ser apresentada, deverá ser prestada em até 

07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITIVOS 

 

- Caso ocorra aditivo  por acréscimos  (serviços  extraordinários),  ou  prorrogação  de 

prazo, o cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado no ato da assinatura do mesmo, 

devidamente readequado.  

 

§ 1º - Nos pagamentos dos acréscimos (serviços extraordinários), serão exigidos 5% (cinco por cento) 

como garantia complementar, de acordo com a modalidade optada pela CONTRATADA. 

§ 2º - Havendo prorrogação do prazo de conclusão da obra, a validade da garantia (diferente da caução 

em dinheiro) deverá ser prorrogada pelo mesmo período, e apresentado ao CONTRATANTE o 

comprovante no prazo de 7 (sete) dias da data da assinatura do aditivo. 

§ 3 º - Poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO 

 

12.1. O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será conforme cronograma físico 

financeiro, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

12.2. A execução deverá ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificações 

e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente 

poderão ser realizadas se apresentadas por escrito e aprovadas pela Comissão Permanente de 

Licitações e ou pelo Engenheiro responsável da Prefeitura. 

12.3. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão 

justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade 

desta Prefeitura, desde que comprovados na época oportuna. 

12.4. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão 

encaminhados por escrito a esta Comissão Permanente de Licitações, um dia após o evento, enquanto 

os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias úteis 

antes de findar o prazo e, em ambos os 

casos, com justificação circunstanciada. 

12.4.1. Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente 

autorizadas por escrito pela CONTRATANTE, estes serão processados em separado. O pedido deverá 

ser protocolado, com data de no mínimo 5 (cinco) dias úteis antes do término da reforma, de acordo 

com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 

PROVISÓRIO: concluída a obra e serviços, será promovido seu recebimento provisório pela 

fiscalização do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, devendo a 

CONTRATADA, neste ato, apresentar o Certificado de Quitação (CND), obtido junto ao INSS, o 

Certificado de Regularidade de Situação - CRS perante o FGTS e o comprovante de quitação do ISS 

obtido junto a Prefeitura local. 

 

DEFINITIVO: O recebimento definitivo da obra e serviços será promovido pela fiscalização do 

CONTRATANTE após 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório e após vistoria 

que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
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- O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos.  

 

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o 

interesse público; 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

§ 1º - O não cumprimento, por parte da CONTATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao CONTATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de 

aviso, interpelação judicial e ou extrajudicial. 

§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita a CONTRATADA a  multa  

rescisória  de  10  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato  (no  caso  de desistência da prestação 

total dos serviços) ou do saldo do contrato existente na data da rescisão (no caso de desistência da 

conclusão  dos serviços), independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por 

infrações anteriores. 

§ 3º - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PERDA DA GARANTIA. 

 

Ocorrendo rescisão de contrato, por não cumprimento de cláusula contratual por parte da 

CONTRATADA, será acionada a garantia (diferente de caução em dinheiro), concomitantemente 

com a rescisão, para sanar possíveis danos acarretados ao CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

As sanções contratuais serão a advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, 

impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seções I e II, da 

Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. 

 

As multas previstas são: 

 

I - 0,2% (dois décimos por cento) do valor contratado, por dia, caso ultrapasse o prazo previsto para 

o início da execução da obra; 

II - 0,2% (dois décimos por cento) do valor contratual atualizado, por dia que exceda o prazo 

contratual. 

 

Parágrafo único - A multa prevista no inciso I será descontada quando o pagamento da 

1ª (primeira) parcela, sendo devolvida caso a empresa treine a obra dentro do prazo contratual, e a do 

inciso II, da última parcela ou da garantia, se a modalidade desta for caução em dinheiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS  
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O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações 

e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 

contratos e as disposições de Direito Privado. 

Parágrafo  único  -  Os  casos  omissos  será  resolvidos  à  luz  da  referida  Lei  e  suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ENCARGOS 

 

Decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do objeto, ficarão a cargo da CONTRATADA, Art. 71 da Lei 8.666/93. Transferir Responsabilidade 

Civil e estabelecer a sinalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA AUDITORIA 

 

O CONTRATANTE poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente aos Encargos 

Previdenciários/ Tributários pertinentes aos empregados, bem como solicitar a fiscalização por parte 

dos órgãos competentes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaruna, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato. 

E, por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

Jaguaruna/SC, XX de XXXXXX de 2020. 

 

 

 

EDENILSON MONTINI DA COSTA  

       PREFEITO MUNICIPAL                                                         CONTRATADO 

 

 

 

            TESTEMUNHA 1                                                                TESTEMUNHA 2 
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