
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE 
 
     EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
1 - PREÂMBULO 
1.1 - Processo Licitatório n. 18/2017 
1.2 - Modalidade: Tomada de Preços para Compras e Serviços n. 1/2017 
1.3 – Entidade Usuária: Prefeitura Municipal de Água Doce 
1.4 – O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob n. 82.939.398/0001-90, com sede à Praça João Macagnan, n. 322, Centro, Água Doce - SC, neste ato representado pelo 
seu Prefeito, Sr. Antonio José Bissani, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local aqui 
indicados, reunir-se-á para receber os envelopes relativos ao presente Edital de Tomada de Preços para Compras e Serviços, 
do tipo menor preço global, para contratação de serviços de consultoria, o qual será processado e julgado em consonância 
com a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações e demais disposições legais. 
 
1.6 - Os envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas de preço dos proponentes serão recebidas, 
impreterivelmente, até o dia 28 de março de 2017 até às 08h00, no Departamento de Compras do Município de Água Doce, 
junto ao Centro Administrativo Municipal, localizado à Praça João Macagnan, n. 322, Centro, Água Doce - SC. 
 
1.7 - A reunião da Comissão Permanente de Licitações para a abertura dos envelopes terá início às 08h30, do dia 28 de 
março de 2017 na sala de reuniões anexa ao Departamento de Compras. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 – Contratação de empresa especializada na prestação ao MUNICÍPIO, dos serviços técnicos profissionais especializados 
de CONSULTORIA nas áreas jurídica e administrativa compreendendo organização administrativa, processo legislativo, 
licitações e contratos, sistema de controle interno, elaboração de projetos e recursos humanos. 
 
2.2 – O preço máximo admitido para o objeto desta licitação, bem como as especificações dos serviços, estão dispostos no 
anexo I deste edital. 
 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS 
 3.1 – Não será admitida a participação, na presente licitação de empresas reunidas em consórcio.  3.2 – Será vetada a participação de empresas declaradas inidôneas por ato do poder público, empresas que estejam sob processo de concordata ou falência, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar, transacionar com administração pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados.  3.3 – Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições do objeto da licitação, não podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta.  3.4 – Não será admitida a participação nesta licitação de empresas que estejam, de qualquer forma, inadimplentes com o Município de Água Doce ou cumprindo sanções aplicadas pela Prefeitura Municipal de Água Doce.  3.5 – Não serão consideradas as propostas que apresentarem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, bem como as que não estiverem corretamente preenchidas, datadas e assinadas pelo responsável técnico da licitante.  3.6 – O presente Edital e seus Anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado, como se transcrito nele estivessem.     
3.7 – O Município de Água Doce – SC, disponibilizará o Edital e anexos deste edital no site oficial do município no endereço: 
http://www.aguadoce.sc.gov.br, e também fornecerá cópia em meio físico no Departamento de Compras e Licitações. 
Informações sobre as especificações do objeto e demais elementos necessários, serão fornecidas durante o horário normal de 
atendimento deste órgão licitante, sendo das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, em sua Sede 



 

Administrativa sita à Praça João Macagnan, n. 322, Centro, Água Doce - SC. Outras informações poderão ser adquiridas pelo 
Fone/Fax (49) 3524-0000 com Cristiano ou Gláucia, ou por e-mail: prefeitura@aguadoce.sc.gov.br. 
 
4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
4.1 – Os proponentes deverão apresentar toda sua documentação, inclusive a proposta de preços, por intermédio de seu 
representante legal ou procurador, este devidamente credenciado. 
 
4.2 – Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, desde que estas sejam 
autenticadas por Cartório competente ou por funcionário público do Município de Água Doce - SC, ou ainda por publicação em 
órgão oficial. No caso de autenticação por funcionário público do Município de Água Doce – SC, está poderá ser feita somente 
até o dia anterior a abertura, não sendo autenticados documentos no dia da licitação. 
 
4.3 – A falta de entrega da documentação no dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, implicará em 
desistência da participação no certame.  
 
4.4 – A documentação para habilitação e a proposta deverão ser apresentadas em envelopes distintos, opacos, lacrados e 
endereçados à Comissão Permanente de Licitações, como segue: 
 
4.4.1 – O envelope contendo a documentação para habilitação terá o seguinte cabeçalho: 
 
4.4.1.1 – Envelope de Habilitação:  
   
  PREFEITURA MUNICIPAL DE  ÁGUA DOCE - SC 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 
  MODALIDADE: Tomada de Preços p/ Compras e Serviços N. 1/2017 
  PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): 
  DATA ENTREGA DOS ENVELOPES: 28/03/2017   HORA: 08h00 
 
4.4.1.2 - Envelope de Proposta: 
    
  PREFEITURA MUNICIPAL DE  ÁGUA DOCE - SC 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 
  MODALIDADE: Tomada de Preços p/ Compras e Serviços N. 1/2017 
  PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): 
  DATA ENTREGA DOS ENVELOPES: 28/03/2017   HORA: 08h00 
 
5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
5.1 – No envelope n. 1 - HABILITAÇÃO, sob pena de inabilitação deverão conter os seguintes documentos:  5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA   a) Cédula de identidade do titular da firma individual, dos sócios das sociedades civis ou comerciais, e dos diretores das sociedades anônimas. b) Registro comercial, no caso de empresa individual. c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 



 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento nos Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, todos traduzidos por tradutor juramentado. f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). g) Prova de inscrição, em vigor no Cadastro de Fornecedores do Município de Água Doce até o terceiro dia  h) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no presente certame, deverão apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado. Caso a validade da certidão não conste no documento, este será considerado por 60 dias contados a partir de sua emissão. i) Prova de inscrição, em vigor no Cadastro de Fornecedores do Município de Água Doce, realizado até o terceiro dia anterior à data prevista para o recebimento das propostas.  5.1.2 - REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA  a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão de quitação de tributos e contribuições federais). b) Prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União. c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicÍlio ou sede do proponente. d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente. e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  5.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As licitantes sediadas em outros Estados deverão apresentar, juntamente com a certidão negativa exigida, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. Não serão aceitas certidões com validade expirada. b) Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado o exercício a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. As Demonstrações Contábeis deverão estar assinadas por Contabilista habilitado, bem como pelo(s) administrador(es) da Licitante.  Observação: O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário 
Oficial. O Balanço das demais empresas deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional responsável. Aos proponentes que se utilizam do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão também apresentar o Termo de Autenticação emitido pela 
Junta Comercial do Estado Federativo de origem. Sem este, a empresa será inabilitada do certame licitatório.       5.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Administração (CRA); 
b) Atestado de Capacidade Técnica que demonstre aptidão com o objeto pertinente; 
 

5.1.4.1 – A inscrição dos profissionais, respectivamente na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional de 
Administração (CRA/SC) e Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SC), será exigida somente no ato da assinatura do 
contrato. 
 
5.1.5 – DECLARAÇÕES  
 

a) Declaração expressa dando concordância a todas as condições desta Licitação, na modalidade de Tomada de 
Preços para Compras e Serviços, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará 
a obra objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas desta Licitação (modelo no anexo VI) 

b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal e do Distrito Federal (modelo no anexo V) 



 

c) Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos do município de Água Doce 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (modelo no anexo IV) 

d) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 
(modelo no anexo III) 

e) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada (conforme modelo Anexo II);  

6 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
6.1 – No envelope n. 2, o proponente, o qual deverá preencher adequadamente sua qualificação, inserirá sua proposta de 
preços, em uma via, impressa sem rasuras ou emendas, assinada por seu representante legal, devidamente identificado. 
 
6.2 – O prazo de validade da proposta, que deverá constar desta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 
data limite para entrega dos envelopes. 
 
6.3 – O valor da proposta apresentada deverá incluir todos os custos, inclusive encargos sociais e tributos. 
 
6.4 – O orçamento deverá ser discriminado em preços unitários e em moeda corrente nacional. 
 
6.5 – A proposta deverá ser elaborada com as seguintes discriminações, sob pena de desclassificação, com fundamento no 
artigo 48, parágrafo 1º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, com ressalva nos parágrafos segundo e terceiro, 
da mesma Lei.  
 
7 – PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
7.1 – A Comissão Permanente de Licitações receberá os envelopes dos proponentes até a data e horário definido no 
preâmbulo. 
 
7.2 – Na data e horário estabelecidos, a Comissão Permanente de Licitação iniciará a abertura dos envelopes n. 1, contendo a 
documentação para habilitação dos proponentes. 
 
7.3 – Os envelopes, assim como os documentos nele inseridos, serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações e pelos representantes dos proponentes presentes. 
 
7.4 – A Comissão Permanente de Licitações realizará análise das habilitações, registrando em ata todas as declarações e/ou 
impugnações feitas pelos representantes dos proponentes presentes. 
 
7.5 – É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente na habilitação ou na proposta. 
 
7.6 – Havendo apresentação de impugnação, a reunião poderá ser suspensa, designando-se nova data para o julgamento das 
habilitações. 
 
7.7 – Não havendo impugnações, e não sendo necessárias diligências, será desde logo proferido o julgamento das 
habilitações. 
 
7.8 – Serão devolvidos os envelopes, devidamente lacrados, contendo a proposta de preços dos proponentes inabilitados. 
 
7.9 – Havendo desistência expressa do prazo recursal por parte de todos os proponentes, devidamente consignado em ata, a 
Comissão Permanente de Licitações, na mesma reunião, procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços dos proponentes habilitados. 
 



 

7.10 – Ultrapassada a fase de habilitação, e abertas às propostas, não caberá desclassificar as propostas por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após a fase de julgamento. 
7.11 – Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente acatado pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
7.12 – Abertos os envelopes contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações e pelos representantes dos proponentes presentes, procedendo-se, após, a leitura de cada uma 
delas. 
 
7.13 – As propostas em conformidade com o edital serão classificadas pela Comissão Permanente de Licitações de acordo 
com os critérios de julgamento definidos no item 8, deste edital. 
 
7.14 – Havendo desistência expressa do prazo recursal por parte de todos os proponentes, devidamente consignado em ata, a 
Comissão Permanente de Licitações declarará o nome do proponente vencedor do objeto deste edital, sendo, ao final, lavrada 
ata circunstanciada. 
 
7.15 – Declarado o vencedor, e inexistindo recursos pendentes de julgamento, o processo licitatório será encaminhado ao 
Prefeito Municipal para homologação do resultado. 
 
8 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1 – No julgamento das propostas, a Comissão de Licitações levará em consideração o critério MENOR PREÇO GLOBAL, 
obedecendo às normas e condições do edital e respectivos anexos, e da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, fazendo a classificação das propostas em ordem crescente de preços. 
 
8.2 – Não serão consideradas vantagens não previstas neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
proponentes. 
 
8.3 – Em caso de empate, ocorrerá para fins de desempate, sorteio a ser realizado em ato público, com a presença dos 
proponentes. 
 
8.4 – Critérios de julgamento 
 
8.4.1 – Desclassificação: 
 
8.4.1.1 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital e que forem superiores aos valores orçados pela 
Administração que constam no Anexo III deste edital, considerando o previsto no item 2.2, deste edital. 

b) Forem manifestamente inexequíveis, de acordo com o estabelecido no § 1º, do artigo 48 da Lei n. 8.666 de 21 de 
junho de 1993, atualizada. 

c) Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) 
do menor dos seguintes valores: 

 
 c1 – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado 

pela Administração, ou 
 c2 – valor orçado pela Administração. 

 
8.4.2 – Classificação: 
 
8.4.2.1 – As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitações levando-se em 
conta exclusivamente o menor preço global: 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. b) Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL entre as LICITANTES classificadas.   



 

8.5 – Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após o encerramento da etapa competitiva, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  8.5.1 – O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 5%(cinco por cento) superior à menor proposta apresentada na fase de lances, ocasião no qual proceder-se-á da seguinte forma:  8.5.1.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, de acordo com o disposto no subitem 8.5.1, será convocada pelo Pregoeiro, para no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  8.5.1.2 – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 8.5.1, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito.  
8.5.1.3 – Em caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta 
 
9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
9.1 – O objeto desta licitação será adjudicado ao proponente classificado em primeiro lugar, de acordo com o critério de 
julgamento fixado. 
 
9.2 – O proponente vencedor, após homologação e adjudicação, será convocado para promover a prestação dos serviços ora 
licitados. 
 
9.3 – A recusa injustificada do proponente vencedor, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o ás penalidades previstas no item n. 18, deste certame. 
 
10 – OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1 – Os recursos administrativos serão regidos conforme a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. Os 
recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
10.2 – Os recursos interpostos no curso do presente processo licitatório serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Água Doce, 
nas hipóteses e prazos previstos em Lei, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, para julgamento. 
 
11 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
11.1 – Os recursos financeiros serão os provenientes de recursos próprios do município. 
 
12 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1 – As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão por conta dos recursos orçamentários: 
 
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
01 – DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS 
2.006 – Manutenção Secretaria de Adm. Fazenda e Deptos. 
3.3.90.00.00.00.00.00   00.01.0000/12 – Aplicações Diretas 
 
12.2 – O pagamento à contratada será realizado até o 5º dia útil do mês seguinte ao dos serviços prestados, através de 
depósito em conta corrente, mediante apresentação da nota fiscal.  
 



 

12.3 – A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos serviços, conforme item, objeto deste Edital, devidamente 
atestada pela Secretaria responsável, acompanhada de relatório dos serviços prestados durante o período. 
13 – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  
 
13.1 – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, assim como 
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, 
causados a esta Municipalidade ou a terceiros. 
 
13.2 – A CONTRATADA não poderá sub contratar os serviços a ela adjudicados. 
 
13.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por 
não cumprimento do mesmo. 
 
13.4 – A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, de acordo com o 
previsto no inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
13.5 – Arcar com todas as despesas decorrentes do deslocamento de funcionários, pagamento de seguros, tributos, impostos, 
taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária. 
 13.6 – A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:  a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada; b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo o Contratante solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente; c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; d) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade do Município de Água Doce por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao Município de Água Doce; e) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;  
14 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  a) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços entregues, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada. b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. c) Cumprir as condições de pagamento estabelecidas no contrato. 
  
15 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
 
15.1 – A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, inciso II e Art. 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da 
Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
 
16 – DA EXECUÇÃO, DO PRAZO E VIGÊNCIA 
 
16.1 – Os serviços de CONSULTORIA serão prestados ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias Municipais nas seguintes 
formas: 



 

 
a) Resposta escrita e fundamentada sobre os temas objeto do contrato; 
b) Reuniões técnicas para orientação e discussão de temas específicos e objetivos da Administração Municipal; 
c) Orientação verbal; 
d) Presencial por, no mínimo, dois técnicos, com carga horárias de 8 (oito) horas semanais; 
e) À distância via web, de forma ilimitada, conforme necessidade da Administração. 

 
16.2 – A presente contratação terá vigência da data da assinatura até 31/12/2017 e poderá ser prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitado a sessenta meses. 
 
16.3 – Havendo prorrogação no prazo contratual, os valores contratados sofrerão reajuste anual, baseado no índice do IGP-M, 
ou outro que venha a substituí-lo. 
 
17 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1 – A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada. 
 
18 – D AS PENALIDADES 
 
18.1 – A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes 
penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Contratante: 
 

 Advertência; 
 Multa de 10% sobre o valor da proposta; 
 Suspensão do direito de licitar junto à Administração por até dois (02) anos; 
 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes. A 
declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos; e, 

 Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza a Contratada. 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
19.1 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em via original ou cópia autenticada por qualquer processo, 
sendo por tabelião de notas ou por servidor do Município de Água Doce, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial.  A 
Comissão fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante 
dispensada de autenticá-las.  
 
19.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em 
regime de falência e concordata. 
 
19.3 – Não haverá pagamentos antecipados. 
 
19.4 – As empresas podem ser representadas, no procedimento licitatório, por procurador legalmente habilitado, 
desde que apresente o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura dos 
envelopes. 
 
19.5 – Não poderão ser adicionadas despesas não previstas nesta Licitação. 
 
19.6 – O presente certame poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada. 



 

 
19.7 – Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
19.8 – As propostas serão aceitas até a data e hora constantes no presente Edital de licitação, sendo que em hipótese alguma 
serão aceitas após esta data e hora, independente de terem sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio 
anteriormente à data da abertura desta licitação. 
 
19.9 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documento relativo ao presente 
Edital. 
 
19.10 – O proponente vencedor deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da convocação, 
assinar o contrato, conforme minuta identificada como Anexo I, a este edital, fazendo parte integrante deste para todos os fins 
e efeitos. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de 
base para o julgamento desta Tomada de Preços bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
independentemente de transcrição. 
 
19.11 – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de 
recebimento da convocação, e sem justificativa formal aceita por esta Municipalidade, caducará o seu direito de vencedora, 
sujeitando-se às penalidades aludidas no presente Edital. 
 
19.12 – Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser adjudicada às licitantes 
remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao 
prazo e preço, conforme preconiza o §2°, do artigo 64, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.  
 19.13 – A integra do edital está disponível na sede da Prefeitura Municipal de Água Doce e no site oficial do município: www.aguadoce.sc.gov.br. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital, deverão ser dirigidas à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3524-0000, com Cristiano ou Gláucia.  

 
Água Doce – SC, aos 09 de março de 2017 

 
 
 
 
 ANTONIO JOSÉ BISSANI Prefeito Municipal     Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica MARIA HELENA LUCIETTI OAB/SC 38261 



 

ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA / VALORES MÁXIMOS  PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 TOMADA DE PREÇO N. 1/2017    1 – OBJETO  1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação ao MUNICÍPIO, dos serviços técnicos profissionais especializados de CONSULTORIA nas áreas jurídica e administrativa compreendendo organização administrativa, processo legislativo, licitações e contratos, sistema de controle interno, elaboração de projetos e recursos humanos.  2 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  2.1 – Os serviços de CONSULTORIA JURÍDICA consistirão no exame e orientação legal em casos concretos, compreendendo a administração municipal em geral e, em especial, as áreas de direito constitucional, administrativo e tributário. Nos serviços de consultoria jurídica não se inclui a representação do MUNICÍPIO em juízo, quer seja autor, réu ou de qualquer forma interessado, sendo específicos para a área administrativa de vinculação do objeto.  2.2 – Os serviços de CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO compreenderão o atendimento de consultas referentes a casos concretos sobre a organização administrativa municipal de forma geral e, especificamente, ao processo legislativo, licitações e contratos, sistema de controle interno e recursos humanos. Normatização dos procedimentos administrativos que objetivam processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade. Regulamentação da gestão e fiscalização dos contratos administrativos. Treinamento dos agentes envolvidos nos processos administrativos inerentes à licitação e contratos. Regulamentação, criação e treinamento das comissões de recebimento de mercadorias e serviços licitados. Processo administrativo para a aplicação de penalidades a fornecedores inadimplentes. Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em Controle Interno Municipal para a elaboração de pareceres, relatórios, rotinas, procedimentos diversos, exigências do TCE/SC, órgãos de controle externo e atividades administrativas oriundas do cumprimento de suas atribuições legais. Consulta sobre assuntos relacionados aos servidores municipais face às constituições, Lei Orgânica Municipal e demais leis aplicáveis, estudo da estrutura organizacional do MUNICÍPIO e dos quadros dos servidores municipais. Normatização da prestação de serviços extraordinários. Controle de frequência de servidores. Relatórios de serviços extraordinárias, horas a compensar, faltas, atestados e outros inerentes ao setor. Elaboração de projetos e planos de trabalhos para captação de recursos nas esferas estadual e federal.   2.3 – Os serviços de CONSULTORIA JURÍDICA e em ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO deverão ser executados por, no mínimo, três (03) profissionais, sendo advogado, administrador e contador, devidamente habilitados com registros, respectivamente, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC), Conselho Regional de Administração (CRA/SC) e Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SC).  2.4 – Os serviços de CONSULTORIA serão prestados ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias Municipais nas seguintes formas: a. Resposta escrita e fundamentada sobre os temas objeto do contrato; b. Reuniões técnicas para orientação e discussão de temas específicos e objetivos da Administração Municipal; c. Orientação verbal; d. Presencial por, no mínimo, dois técnicos, com carga horária de oito (08) horas semanais; e. À distância, via web, de forma ilimitada, conforme necessidade da Administração.  3 – VALOR MÁXIMO DOS SERVIÇOS  3.1 – O valor máximo para execução dos serviços propostos será de R$ 135.299,97 (cento e trinta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), divididos em 9 parcelas mensais de R$ 15.033,33 (quinze mil trinta e três reais e trinta e três centavos).  



 

ANEXO II   MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 TOMADA DE PREÇO N. 1/2017     ........................................................  inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n. ............................ CPF n. ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  Ressalva:  Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).      _______________________________________________ data   _______________________________________________ Representante Legal     (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)                       



 

ANEXO III  MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 TOMADA DE PREÇO N. 1/2017    (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. _________________________________, sediada ___________________(endereço completo) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.    Local e data    (a) ____________________________________________ Nome e número da identidade do declarante N. DO CNPJ                                     



 

  ANEXO IV   MODELO   DE   DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES PÚBLICOS EXERCENDO FUNÇOES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇAO OU TOMADA DE DECISAO.  PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 TOMADA DE PREÇO N. 1/2017    _______________________________________________(Nome da Empresa), CNPJ N ________ sediada na Rua _____________, n ___________, bairro, ____________, Município _____________, CEP_____________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preço N _______, DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do município de Água Doce exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93).   Local e data   _____________________________________ Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ da empresa   



 

ANEXO V   MODELO   DE   DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA DECLARADA INIDÔNEA  PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 TOMADA DE PREÇO N. 1/2017      (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. _________________________________, sediada ___________________(endereço completo) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.    Local e data    (a) ____________________________________________ Nome e número da identidade do declarante N. DO CNPJ 



 

ANEXO VI   MODELO   DE   DECLARAÇÃO   PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2017 TOMADA DE PREÇO N. 1/2017      (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. _________________________________, sediada ___________________(endereço completo) ____________________________________, declara que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações e condições, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, fornecerá o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.    Local e data    (a) ____________________________________________ Nome e número da identidade do declarante N. DO CNPJ 



 

ANEXO VII  MINUTA DO CONTRATO    Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Praça João Macagnan, 322 – Centro, CNPJ nº. 82.939.398/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor ANTONIO JOSÉ BISSANI, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 032.667.619-87 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ………………, inscrita no CNPJ sob n.º …………….. estabelecida na …………………. – ……………… – ………., neste ato representado por …………….., …………, residente e domiciliado …………………… – ………………, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato para prestação de serviços com máquinas terceirizadas, de conformidade com o que preceitua a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   
1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação ao MUNICÍPIO, dos serviços 
técnicos profissionais especializados de CONSULTORIA nas áreas jurídica e administrativa compreendendo organização 
administrativa, processo legislativo, licitações e contratos, sistema de controle interno, elaboração de projetos e recursos 
humanos, conforme descrito abaixo:  CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO  2.1 – Os serviços de CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO compreenderão o atendimento de consultas referentes a casos concretos sobre a organização administrativa municipal de forma geral e, especificamente, ao processo legislativo, licitações e contratos, sistema de controle interno e recursos humanos. Normatização dos procedimentos administrativos que objetivam processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade. Regulamentação da gestão e fiscalização dos contratos administrativos. Treinamento dos agentes envolvidos nos processos administrativos inerentes à licitação e contratos. Regulamentação, criação e treinamento das comissões de recebimento de mercadorias e serviços licitados. Processo administrativo para a aplicação de penalidades a fornecedores inadimplentes. Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em Controle Interno Municipal para a elaboração de pareceres, relatórios, rotinas, procedimentos diversos, exigências do TCE/SC, órgãos de controle externo e atividades administrativas oriundas do cumprimento de suas atribuições legais. Consulta sobre assuntos relacionados aos servidores municipais face às constituições, Lei Orgânica Municipal e demais leis aplicáveis, estudo da estrutura organizacional do MUNICÍPIO e dos quadros dos servidores municipais. Normatização da prestação de serviços extraordinários. Controle de frequência de servidores. Relatórios de serviços extraordinárias, horas a compensar, faltas, atestados e outros inerentes ao setor. Elaboração de projetos e planos de trabalhos para captação de recursos nas esferas estadual e federal.   2.2 – Os serviços de CONSULTORIA JURÍDICA e em ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO deverão ser executados por, no mínimo, três (03) profissionais, sendo advogado, administrador e contador, devidamente habilitados com registros, respectivamente, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC), Conselho Regional de Administração (CRA/SC) e Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SC).  2.3 – Os serviços de CONSULTORIA serão prestados ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias Municipais nas seguintes formas: a. Resposta escrita e fundamentada sobre os temas objeto do contrato; b. Reuniões técnicas para orientação e discussão de temas específicos e objetivos da Administração Municipal; c. Orientação verbal; d. Presencial por, no mínimo, dois técnicos, com carga horária de oito (08) horas semanais; e. À distância, via web, de forma ilimitada, conforme necessidade da Administração.  CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
3.1 – O pagamento à contratada será realizado até o 5º dia útil do mês seguinte ao dos serviços prestados, através de depósito 
em conta corrente, mediante apresentação da nota fiscal.  
 
3.2 – A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos serviços, conforme item, objeto deste Edital, devidamente 
atestada pela Secretaria responsável, acompanhada de relatório dos serviços prestados durante o período. 



 

 3.3 - A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme item, objeto deste Edital, devidamente atestada pela Secretaria responsável.   CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE  4.1 – Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, que dispõe:   
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
(...);   II - por acordo das partes: (...); d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  (...).  4.2 – Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo, inciso e alínea supra citado da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela Administração.  CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E VIGÊNCIAS  5.1 – O prazo do presente contrato será de 31/12/2017, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos de até 12 meses, por interesse da Administração e com anuência do Contratado, se houver interesse de ambas as partes, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21/06/1993 e legislação subsequente.  CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA  6.1 – Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto deste Contrato, serão empregados os seguintes recursos orçamentários:  

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
01 – DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS 
2.006 – Manutenção Secretaria de Adm. Fazenda e Deptos. 
3.3.90.00.00.00.00.00   00.01.0000/12 – Aplicações Diretas  CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  7.1 – O Município por seus responsáveis, fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a perfeita execução dos serviços com vistas à execução do objeto deste Contrato, bem como, efetuarão o respectivo pagamento na data e condições aqui estabelecidas.  CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  8.1 – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento do pessoal para prestação dos serviços.  8.2 – A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão feitas por servidores desta Municipalidade, fornecendo as informações e demais elementos necessários.  8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura do contrato, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 



 

 8.4 – A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.  8.5 – A CONTRATADA é responsável, ás suas expensas, em efetuar o deslocamento do pessoal até o local da prestação dos serviços, não cabendo qualquer obrigação a contratante.  CLÁUSULA NONA – PENALIDADES  9.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, garantida a prévia defesa em processo regular, poderá o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: a) Advertência; b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da contratação; c) Rescisão Contratual; d) Suspensão temporária para licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE; e) Declaração de inidoneidade.  9.2 – A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE.  9.3 – À CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento), pelo atraso na prestação dos serviços ou pela prestação dos serviços que não atenda as especificações do objeto licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, corridos, uma vez comunicada oficialmente, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.  9.4 – A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE.  9.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:  a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas neste contrato. b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste contrato.  CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  10.1 – Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  11.1 – A fiscalização será efetuada pelo responsável da Secretaria de Administração e Fazenda.  11.2 – A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade dos serviços prestados.  11.3 – As reclamações entre a contratada e a fiscalização serão feitas mediante ofício protocolado.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO  12.1 – Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 consolidada, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.  



 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  13.1 – 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 trinta (30) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  13.2 – O descumprimento, 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.  13.3 – A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a aplicação das penalidades relacionadas na cláusula nona deste contrato.  13.4 – Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS  14.1 – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 de 21/6/93, suas alterações.  Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  15.1 – Este Contrato está vinculado ao edital de Tomada de Preço nº 1/2017, para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  16.1 – Este Contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA, de forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  17.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba, 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 acordes, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.  Água Doce, SC, …………………  ANTONIO JOSÉ BISSANI     …………………………….  
Prefeito Municipal      ………………………. Contratante      Contratado   TESTEMUNHAS:  …………………………     ………………………….. CPF: ……………………     CPF: ……………………….. 


