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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021 

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 047/2021-10430 
 

O MUNICÍPIO DE INDAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob nº 83.102.798/0001-00, com sede à Avenida Getúlio Vargas, n° 126 – Bairro Centro 

- CEP 89080-024 - Estado de Santa Catarina, torna público que receberá a documentação e 

propostas visando realizar licitação para a contratação dos serviços constantes no item 1 – 

OBJETO, deste Edital e seus anexos, e que foram devidamente registrados no Protocolo do 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Indaial. 

 

Os serviços objeto deste edital serão contratados para a Secretaria de Educação. 

 

Esta licitação será julgada através do critério Menor Preço por Item. 

 

Aplica-se a presente Licitação e ao contrato que dela defluirá, se for o caso, as 

disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/02, e subsidiariamente a Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

A documentação completa do Edital, e seus anexos, poderão ser examinados e 

retirados no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Indaial, situada à Avenida Getúlio 

Vargas, no 126 – Bairro Centro – CEP 89080-024. 

 

Os Pregoeiros, e as respectivas Equipes de Apoio, aptos para proceder com 

julgamento da sessão estão nomeados através do Decreto Municipal no 3496/2021. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CERTAME: 

 

As propostas deverão ser cadastras através do site comprasbr.com.br, até a data o 

horário informado à seguir: 

 

DATA........: 21/06/2021. 

HORÁRIO..: 08h30min (horário de Brasília/DF). 

 

A sessão será iniciada na data e horário informados à seguir: 

 

DATA........: 21/06/2021. 

HORÁRIO..: 08h31min (horário de Brasília/DF). 

 

DATA........: 28/06/2021. 

HORÁRIO..: 08h30min (horário de Brasília/DF). 

 

A sessão será iniciada na data e horário informados à seguir: 

 

DATA........: 28/06/2021. 

HORÁRIO..: 08h31min (horário de Brasília/DF). 

 

ANEXOS: 

 

Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
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Anexo I.....: Modelos de Declarações: 

Anexo I.1..: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo I.2..: Declaração de Atendimento às Condições de Participação; 

Anexo I.3..: Declaração de Não Emprego de Menores; 

Anexo II...: Orçamento; 

Anexo III..: Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

DEFINIÇÕES: 

a) EPP: pessoa jurídica de direito privado enquadrada como Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006; 

b) Licitadora: órgão público autor do edital de licitação e responsável pela publicação 

do mesmo; 

c) Licitante: empresa participante da licitação, que faz oferta para o fornecimento do 

objeto do edital; 

d) ME: pessoa jurídica de direito privado enquadrada como Microempresa, nos termos 

da Lei Complementar Federal n° 123/2006; 

e) MEI: pessoa jurídica de direito privado enquadrada como Microempreendedor 

Individual, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006; e, 

f) Sistema: Software de gestão do Pregão Eletrônico, desenvolvido e disponibilizado 

pela Compras BR. 

 

Empregam-se, nos casos omissos, as definições constantes no artigo 6º da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

1.  OBJETO: 

 

1.1. Constitui-se como objeto do presente edital, a contratação de empresa para 

elaboração e aplicação das provas do processo seletivo 2021 da Secretaria de 

Educação, conforme quantitativos e especificações do quadro à seguir: 

 

ITEM QUANT UNID SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES 

01 01 UNID 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS 

PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2021 DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O MESMO SERÁ REALIZADO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, 

PARA ATENDER AS ESCOLAS E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO. 

 

1.1.1. As especificações dos serviços mencionados no quadro acima, estão inseridas no 

Anexo III – Termo de Referência do Objeto. 

 

1.2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

1.2.1. Prazo: 15 (quinze) dias direto após a comunicação da Ordem de Compra ou Nota 

de Empenho. 
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1.3. VALOR MÁXIMO DEFINIDO: 

 

1.3.1. O valor unitário máximo aceito pela Licitadora para a contratação dos serviços será 

o disposto no orçamento constante no Anexo II. 

 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país, e 

inscritas no site www.comprasbr.com.br. 

 

2.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação: 

a) O autor ou participante do projeto do objeto; 

b) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade licitadora ou responsável pela licitação, 

incluindo o Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

c) Os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio, subsistindo a proibição até seis meses depois de findas as respectivas 

funções; 

d) O Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguíneos ou afins até o 

terceiro grau; 

e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

f) Empresa que detenha débitos com a Fazenda Pública Municipal de Indaial; 

g) Empresas estrangeiras que não funcionam no país; 

h) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar, ou que foram 

penalizados com a suspensão de contratar com a Administração Pública, em 

quaisquer das esferas da Federação, desde que a penalização esteja vigente; 

i) Empresas que tenham como sócio, pessoa que ocupa cargo político em quaisquer 

das esferas de governo (federal, estadual, municipal); e, 

j) Pessoas Físicas. 

 

2.3. Não será permitida a apresentação de mais de uma proposta por item por Licitante. 

 

2.4. Não será admitida a participação de empresas em consórcio. 

 

2.5. Será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa Licitante, desde que no objeto em disputa as mesmas empresas Licitantes 

não sejam concorrentes entre si. 

 

2.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório, salvo se houver impugnação ao 

edital em trânsito na abertura do certame. 

 

2.7. Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 2.2, a existência 

de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o Licitante ou 
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responsável pelo fornecimento dos bens e serviços a estes necessários, aplicando-

se, também, ao Pregoeiro e aos membros da Equipe de Apoio.  

 

3.  CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS: 

 

3.1. A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral 

quanto a Licitação, serão fornecidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Indaial, situada à Avenida Getúlio Vargas, nº 126, Centro, no horário de 

expediente/atendimento da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis (que não 

compreenderem férias coletivas). 

 

3.2. Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através dos seguintes meios:  

 

Site........: http://www.indaial.sc.gov.br/informacoes.php?menu=licitacoes&tela= 

consultas 

https://comprasbr.com.br/processos/ 

 

E-mails...: lic2@indaial.sc.gov.br 

lic4@indaial.sc.gov.br 

lic5@indaial.sc.gov.br 

lic6@indaial.sc.gov.br 

 

Telefones: (47) 3317 8904  

(47) 3317 8828 

(47) 3317 8856 

(47) 3317 8899 

 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio eletrônico, através dos e-mails definidos acima: 

 

3.3.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

3.3.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

4.  ENTREGA DO CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: 

 

4.1. Os Licitantes, desde que satisfaçam as condições deste edital, deverão encaminhar 

a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para 

entrega das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

 

4.1.1. Até a data e horário limite para a entrega das propostas, os licitantes poderão 

retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

 

4.2. Identificado(s) o(s) vencedor(es) e decidido pela habilitação do(s) mesmo(s), 

deverá ser remitido, pela licitante vencedora, o credenciamento, a proposta de 

preços, para o setor de Licitações do Município de Indaial, no prazo de 03 (três) 

dias úteis via e-mail. 

 

https://comprasbr.com.br/processos/
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL 

 

DOCUMENTOS DE PREGÃO ELETRÔNICO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2021 

EDITAL DE PREGÃO Nº 047/2021-10430 

EMPRESA LICITANTE: ....................................... 

CNPJ: ................................... 

TELEFONE: ............................... 

E-MAIL: ................................... 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: .................................... 

 

 

5.  CREDENCIAMENTO: 

 

5.1. CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA LICITANTE: 

 

5.1.1. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, 

no seu prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula 

de identidade ou outro documento de identificação de fé pública do representante: 

a) Instrumento de mandato público; ou, 

b) Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da 

empresa Licitante, com firma reconhecida em cartório; ou, 

c) Documento de constituição da empresa em vigor, quando se tratar de sócio, 

administrador ou diretor. 

 

5.1.2. Anexo I.1..: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

 

5.2. ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006: 

 

5.2.1. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 

representantes de ME e EPP deverão credenciar-se e apresentar a Certidão 

Simplificada, demonstrando o enquadramento na Lei Complementar Federal n° 

123/2006, fornecida pela junta comercial do estado sede do Licitante, de acordo 

com a Instrução Normativa DREI nº 10/2013. 

 

5.2.2. No caso da Licitante se enquadrar como MEI, Para fins de gozo dos benefícios 

dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser apresentada somente o 

CCMEI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, conforme 

dispõe a Instrução Normativa DREI nº 20/2013. 

 

6.  PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

6.1. A proposta de preços deverá ser impressa em papel timbrado, em Língua 

Portuguesa, com página(s) rubricada(s), sendo a última assinada pelo 

representante legal, ou procurador da empresa, sem emendas, acréscimos, 
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borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, e deverá constar: 

 

6.1.1. Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax, se houver, da empresa 

proponente; 

 

6.1.2. Planilha dos produtos, contendo os preços unitários, preço total e quantidades, com 

a cotação para cada um dos itens ofertados pela Licitante. 

 

6.1.3. A indicação de marca do produto ofertado. 

 

6.1.4. Nome, números do CPF e RG (ou outro documento de identificação), nacionalidade, 

profissão e endereço do responsável legal, ou procurador indicado pela 

representação da Licitante. 

 

6.2. Para efeitos de cotação, será permitido, no máximo, a utilização de 02 (duas) casas 

decimais. 

 

6.3. Os preços cotados deverão ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a 

inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o 

mês da apresentação da PROPOSTA. 

 

6.4. Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e 

indiretos necessários ao perfeito fornecimento na forma do edital, inclusive as 

despesas com materiais e/ou equipamentos auxiliares, ferramentais, mão de obra 

especializada ou não, fretes, seguros em geral, encargos da legislação social, 

trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil 

por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, 

taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que 

for necessário, bem como lucro, sem que caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação à Licitadora. 

 

6.5. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto 

desta licitação. 

 

7.  HABILITAÇÃO: 

 

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

7.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada através da apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou, 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores atuais; ou, 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

constituição da diretoria em exercício; ou, 

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. 

 

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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7.2.1. Prova de inscrição no cadastro de pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do edital, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos:  

 

7.2.1.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, emitida através do Comprovante 

de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal; 

 

7.2.1.2. Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica, emitida pelo órgão responsável do 

município sede da licitante, emitida por comprovante próprio ou alvará de 

funcionamento do estabelecimento;  

 

7.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos através de Certidão emitida pela Secretaria da 

Receita Federal conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

 

7.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado da 

sede da empresa Licitante; 

 

7.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos, mobiliários e imobiliários (se for o caso), emitida pela 

Secretaria de Fazenda do Município da sede da empresa Licitante; 

 

7.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; e, 

 

7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

 

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

7.3.1. Certidão negativa de pedidos de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da Licitante. 

 

7.3.1.1.  Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa 

Catarina, conforme notificação do próprio Tribunal, desde 1º/4/2019, as empresas 

que emitirem a certidão do modelo "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 

no SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) também deverão emiti-la no 

sistema eproc (https://certeproc1g.tjsc.jus.br/) para que tenham validade. 

Portanto, as duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente no Envelope 2 

– Documentos de Habilitação. Caso contrário, não terão validade. 

 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

7.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitida através de declarações ou certidões por 

empresa de direito público ou privado, para comprovação de aptidão para 

realização dos serviços do objeto do presente edital, mencionando, 

preferencialmente a época e procedimentos de sua realização. 

 

7.4.2.  Atestado de Capacidade Técnica, emitida através de declarações ou certidões, para 

comprovação de aptidão para a realização dos serviços objeto do presente edital 

emitida por empresa de direito público ou privado, devidamente registrado no CRA 

- Conselho Regional de Administração, do estado onde foi executado o serviço. 
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7.5. DECLARAÇÕES: 

 

7.5.1. Declaração de Atendimento às Condições de Participação, conforme modelo do 

Anexo I.2. 

 

7.5.2. Declaração de Não Emprego de Menores, em cumprimento ao disposto artigo 27, 

inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da 

CF/88, conforme Anexo I.3. 

 

7.6.  OBSERVAÇÕES: 

 

7.6.1. Para a comprovação de regularidade fiscal, será aceita a apresentação de Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa de Débitos. 

 

7.6.2.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública. 

 

7.6.3.  Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados 

pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, 

observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38. 

 

7.6.4.  A proposta atualizada e os documentos complementares deverão ser apresentados 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação do Pregoeiro. Os 

documentos relacionados no item 05 do edital (CREDENCIAMENTO) serão 

considerados como complementares, dispensada a apresentação caso os mesmos 

já estivem inseridos nos documentos de habilitação. 

 

7.6.5. Os documentos requeridos para a Comprovação da Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal (quando a certidões estiverem com validade vigente) e o 

atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, poderão 

ser substituídos pela apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral, 

emitido pela Prefeitura Municipal de Indaial, ou pelo SICAF – Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores, do Governo Federal, desde que estejam 

ativos e com as validades vigentes. 

 

8.  PROCEDIMENTO DO CERTAME: 

 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

 

8.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

 

8.2.1.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

8.2.2.  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances.  

 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro 

e os licitantes.  

 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro. O intervalo mínimo dos 

lances, para efeito deste instrumento convocatório, será de R$ 0,01(um) centavo. 

 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

8.7.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

8.8.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

8.9.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

 

8.10.  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes.  

 

8.11.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

8.12.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.13.  Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

 

8.14.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação.  

 

8.15.  Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma.  

 

8.16.  O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 
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8.16.1.  Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

 

8.16.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8.17.  Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser cadastrados em campos específicos no sistema no momento do cadastro da 

proposta.  

 

8.18.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances.  

 

8.19.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

ou de sua desconexão. 

 

8.20. Participação de MEI, ME e EPP: 

 

8.20.1 Será assegurada, como critério de desempate de empate ficto, preferência de 

contratação para as empresas enquadradas como MEI, ME e EPP, na forma da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006.  

 

8.20.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período mediante justificativa, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

 

8.21. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 

8.22. O Pregoeiro, a qualquer momento do certame, se assim achar necessário, poderá 

suspender a sessão para a realização de diligências para dirimir possíveis dúvidas 

não que não possam ser esclarecidas durante a sessão pública. 

 

8.23. Tendo havido renúncia ou desistência expressa de apresentação de recursos, ou 

decorrido o prazo recursal sem apresentação de recursos, ou apresentado recurso 

proferido o julgamento pelo Pregoeiro e a autoridade superior, o processo licitatório 

será adjudicado e encaminhado à autoridade superior para a homologação. 

 

9.  JULGAMENTO: 

 

9.1. PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

9.1.1. O Pregoeiro rejeitará as propostas de preços que: 

 

9.1.1.1. Estejam em desacordo com o item 06, desde que for apurado que a omissão ou 

equívoco da informação não acarrete prejuízo aos Licitantes e à Licitadora; 
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9.1.1.2. Propostas com valores superiores ao orçado pela administração, ou com preços 

simbólicos, irrisórios manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade; 

 

9.1.1.2.1. No caso de todas as propostas apresentarem valores acima do valor orçado pela 

Administração, o Pregoeiro poderá realizar diligência para a reavaliação do preço de 

mercado. Depois de realizadas as diligências, o Pregoeiro poderá aceitar ou não as 

propostas apresentadas; 

 

9.1.1.3. Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e 

avaliação das especificações dos bens ofertados; e, 

 

9.1.1.4. Imporem condições ou contenham opções, somente sendo admitidas propostas que 

ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto desta licitação. 

 

9.1.2. Será declarada vencedora a proposta classificada que apresentar o menor preço, de 

acordo com o critério de julgamento do presente edital. 

 

9.1.2.1. Caso não haja lances pelas licitantes, e verificada absoluta igualdade de menor 

preço entre duas ou mais propostas, a definição da empresa vencedora dar-se-á 

por sorteio realizado pelo sistema. 

 

9.1.3. Se a proposta com o menor preço não for aceitável ou se o proponente não atender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta. 

 

9.1.4. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para 

que seja obtido um melhor preço. 

 

9.2. HABILITAÇÃO: 

 

9.2.1. As Licitantes que não demonstrarem possuir condições para se habilitarem no 

processo licitatório, e/ou apresentarem a documentação em desacordo com o 

exigidos no item 07 – HABILITAÇÃO, serão declarados inabilitados. 

 

10.  RECURSOS: 

 

10.1.  Das decisões proferidas pelo Pregoeiro, caberão os recursos previstos na Lei 

Federal nº 8.666/93, e na Lei Federal nº 10.520/02. 

 

10.1.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer durante o prazo concedido na sessão 

pública, em campo próprio do sistema. Após aceita a intenção de recurso o licitante 

apresentará suas razões recursais no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da solicitação do anexo pelo site e onde o edital foi divulgado, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.1.2. As contrarrazões poderão ser encaminhadas no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, contados da comunicação da interposição do recurso. 

 

10.2. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE RECURSO: 
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10.2.1. O instrumento de recurso deverá ser protocolado no Setor de Licitações, e deverá 

conter a descrição do ato que motivou o recurso, a sua fundamentação legal, o 

requerimento das alterações, e a assinatura do responsável pela sua emissão. 

 

10.2.1.1. O representante que protocolar e/ou assinar o referido instrumento de recurso, 

deverá apresentar a sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades 

previstas no item 05, salvo se já apresentada no decorrer do processo. 

 

10.2.2. O instrumento de recurso deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no 

item 10.1.1. 

 

10.3. O instrumento de recurso não será conhecido nas hipóteses previstas no art. 63 da 

Lei Federal nº 9.784/99. 

 

11.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 

11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura da sessão pública.  

 

11.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação 

no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.  

 

11.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

11.1.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

 

11.2. APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO (FISÍCA): 

 

11.2.1. O instrumento de impugnação poderá ser protocolado no Setor de Licitações, e 

deverá conter a descrição do ato a ser impugnado, a sua fundamentação legal, o 

requerimento das correções ou anulação, a parte interessada, e a assinatura do 

responsável pela sua emissão. 

 

11.2.1.1. O representante, ou Pessoa Física, que protocolar o referido instrumento de 

impugnação, deverá apresentar a sua credencial que será anexada ao mesmo, nas 

modalidades previstas no item 05. 

 

11.2.2. O instrumento de impugnação deverá ser apresentado em original, nos prazos 

previstos nos itens 11.1 e 11.1.1. 

 

11.3. APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO (ELETRÔNICA): 

 

11.3.1. O instrumento de impugnação poderá ser encaminhado para um dos e-mails 

constantes no item 3.2, e deverá conter a descrição do ato a ser impugnado, a sua 

fundamentação legal, o requerimento das correções ou anulação, a parte 

interessada, e a assinatura do responsável pela sua emissão, devidamente 

digitalizada. 

 

11.4. O instrumento de impugnação não será conhecido nas hipóteses previstas no art. 
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63 da Lei Federal nº 9.784/99. 

 

12.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

 

12.1 Esgotados todos os procedimentos administrativos acerca do julgamento do 

certame, o objeto da licitação será adjudicado ao Licitante declarado vencedor pelo 

Pregoeiro que conduziu a sessão de pregão correlata, ou outro que vier substituí-lo. 

 

12.2. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

homologará a adjudicação e determinará a contratação.  

 

13.  REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

 

13.1. De acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitação, a qualquer 

momento, poderá ser revogada ou anulada, nas seguintes condições: 

 

13.1.1. Poderá ser revogada, em todo ou em parte, por razões de interesse Público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 

 

13.1.2. Poderá ser anulada, na sua totalidade, por ilegalidade de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

14.  ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

14.1. O prazo máximo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos a 

contar do dia seguinte da convocação pela Licitadora, sendo este prazo prorrogável 

por igual período, desde que devidamente justificado. 

 

14.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar e retirar o instrumento 

de contrato, dentro do prazo estabelecido pela Licitadora, caracterizará o não 

cumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-o às penalidades da 

legislação vigente e deste edital. 

 

14.2.  Considerando as orientações do Ministério da Saúde em ralação a adoção de 

medidas preventivas e de combate ao COVID-19, a assinatura do Contrato poderá 

ser efetuada mediante assinatura digital nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 

23 de setembro de 2020.” 

 

15.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

15.1. As despesas provenientes da contratação do objeto deste edital correrão por conta 

da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), e recurso(s) financeiro(s) dos(s) 

exercício(s) de 2021: 

 

Recursos Utilizados 
Código Reduzido: 80 

Órgão: 5 - Secretaria de Educação 
 

Unidade: 3 - Secretaria de Educação 
 

Ação: 2200 - Manutenção Geral da Secretaria de Educação 
 

Vínculo: 1000000 - Recursos Ordinários 
 

Subelemento: 3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento 
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16.  FORMA DE PAGAMENTO: 

 

16.1. Os pagamentos serão parcelados de acordo com a execução do serviço contratado. 

Tendo como base em até 2.000 (um mil) inscritos, o pagamento se dará da 

seguinte forma: 

a) 30% após a publicação do edital; 

b) 30% após o encerramento das inscrições; 

c) 40% após a homologação e entrega, por parte da contratada, da listagem final, 

relatório de aprovados e classificação final do Processo Seletivo. 

 

16.1.1. A cada candidato que exceda os 2.000 estimados poderá ser cobrado um valor 

excedente que será o resultado do valor total final do vencedor, dividido pelo total 

das 2.000 vagas contratadas. 

 

16.1.2. Os respectivos pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

16.2. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a 

prevista para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será 

monetariamente atualizado, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua 

liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações 

tributárias do município de Indaial, vigente na data de seu pagamento. 

 

16.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, ou da medição, o 

prazo de pagamento será contado a partir da regularização do mesmo. 

 

17.  REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

17.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

 

17.1.1. Os preços são irreajustáveis, exceto pelo reequilíbrio do quantitativo dos serviços, 

de acordo com o art. 65, § 1º e art. 58, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

17.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

17.2.1. Será concedido, sempre que necessário, o reequilíbrio econômico-financeiro 

visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos para a justa remuneração da prestação dos serviços, 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. 

 

18.  SANÇÕES: 

 

18.1. Pelo comportamento incorreto da Licitante no decorrer do Processo Licitatório a 

Licitadora poderá aplicar à Licitante as seguintes sanções: 

 

18.1.1. Advertência, no caso de faltas que não motivem a aplicação de multas. 
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18.1.2. Multa, conforme os seguintes critérios: 

a) No valor de 2% (dois por cento) do valor do orçamento básico do edital, referente 

aos itens cotados pela Licitante, no caso de acumulação de 03 (três) advertências; 

b) No valor de 3% (três por cento) do valor do orçamento básico do edital, referente 

aos itens cotados pela Licitante, no caso de impedir, perturbar ou fraudar a 

realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

c) No valor de 5% (cinco por cento) do valor do orçamento básico do edital, referente 

aos itens cotados pela Licitante, no caso de desistência injustificada da 

apresentação da proposta de preços dentro do prazo de validade da mesma; 

d) No valor de 10% (dez por cento) do valor do orçamento básico do edital, referente 

aos itens cotados pela Licitante, se der causa à Declaração de Inidoneidade; 

e) No valor de 10% (dez por cento) do valor do orçamento básico do edital, referente 

aos itens cotados pela Licitante, no caso de inobservância de quaisquer das 

condições do item 02 do mesmo; 

f) No valor de 0,2% (dois décimos percentuais) do valor da proposta, no respectivo 

item, por dia de atraso injustificado na entrega; 

g) No valor de 2,5% (dois por cento e cinco décimos) do valor da proposta, no 

respectivo item, no caso de fornecimento de produtos/equipamentos em desacordo 

com o especificado no edital; 

h) No valor de 5% (cinco por cento) do valor do valor da proposta, no respectivo item, 

no caso de recusa de entrega, ou de troca de produtos/equipamentos que não 

atendem o edital. 

 

18.1.3. Suspensão de Participação em licitações com o Município de Indaial, incluindo a 

administração direta e indireta, pelo prazo de até , no caso da acumulação de mais 

de 10% em multas, por um ou mais motivos mencionados no item 18.1.2. 

 

18.1.4. Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de declaração ou informações em falso no processo, de forma dolosa, 

sem prejuízo de demais processos administrativos e jurídicos; 

b) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

c) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e, 

d) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

18.2. Além das sanções previstas neste edital, a Administração poderá aplicar quaisquer 

outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93 e na Lei Federal no 12.846/13. 

 

18.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor do orçamento básico do edital, sem prejuízo ao disposto no item 

18.1.4. 

 

18.4.  Será assegurada, à parte que tiver recebida a sanção, o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e a entrega da proposta 

implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das condições de 

participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de 

ignorância das condições estabelecidas. 

 

19.2. Salvo indicação em contrário, todos os prazos indicados neste edital entendem-se 

como sendo contados em dias corridos e, na contagem destes excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente/atendimento do Setor de Licitações. 

 

19.3. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Licitadora não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

19.4. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

19.5. No caso do edital conter alterações no seu conteúdo, as mesmas serão publicadas 

pelos mesmos veículos de comunicação da publicação inicial, e sua consulta ficará a 

responsabilidade da empresa Licitante, estando disponível no site da Prefeitura 

Municipal, ou no Setor de Licitações. 

 

19.6. O prazo de validade da proposta, automaticamente, será de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar do dia da abertura da licitação. 

 

19.7. Os envelopes não abertos, e não retirados, por quaisquer motivos, no momento do 

encerramento do certame, ficarão em guarda do Pregoeiro, sendo disponibilizado à 

Licitante a sua retirada no prazo máximo de  14 (quatorze) dias, ou o seu descarte, 

pelo Pregoeiro, caso não retirado no período. 

 

19.8.  Todas as certidões e comprovantes solicitados na licitação que não indicarem o 

prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 150 (cento e 

cinquenta) dias antes da data de recebimento das propostas. 

 

20.  FORO: 

 

20.1. Esgotadas todas as tentativas de composição amigável, o foro competente para 

resolução de litígios pertinentes à licitação, independente de outro que por mais 

privilegiado seja, será o da Comarca de Indaial – Estado de Santa Catarina. 

 

21.  LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

21.1. Aplica-se ao presente edital, nas partes omissas e aplicáveis de direito, a seguinte 

legislação: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de Indaial; 

d) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal; 

e) Lei Complementar Federal n° 123/2006. Estatuto de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte; 
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f) Lei Federal nº 12.846/13. Lei Anticorrupção; 

g) Lei Federal nº 10.520/02. Lei que institui a modalidade Pregão; 

h) Decreto Federal nº 10.024/19. Regulamenta a licitação, na forma eletrônica; 

i) Lei Federal nº 10.406/02. Código Civil Brasileiro; 

j) Lei Federal nº 8.666/93. Lei das Licitações e Contratos Administrativos; 

k) Lei Federal nº 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor; 

l) Lei Federal nº 7.210/84. Lei de Execução Penal; 

m) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da Administração Pública; 

n) Decreto-Lei nº 3.689/41. Código de Processo Penal; 

o) Decreto Municipal nº 654/2014. Regulamenta o Sistema de Registro de Preços; 

p) Decreto Municipal no 1.757/16. Regulamenta a licitação na modalidade Pregão 

realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação; 

q) Instrução Normativa DREI – Diretor do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração n° 10/13; e, 

r) Instrução Normativa DREI – Diretor do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração n° 20/13. 

s) Decreto nº 519 de 10 de setembro de 2018, que dispõe sobre a aplicação das 

sanções administrativas previstas nas leis federia nº 8.666 de 21/06/1993, nº 

10.520 de 17/07/2002 e nº 12.462 de 04/08/2011. 

 

Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que vai publicado na 

forma da legislação vigente. 

 

Publique. 

 

Indaial/SC, em 08 de junho de 2021. 

 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E EDUCAÇÃO 

Silvio César da Silva 

Secretaria Administração E Finanças 

Secretário Interino de Educação 

Assinado Digitalmente 
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ANEXO I.1 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Ref.:  Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021  

  Edital de Pregão nº 047/2021-10430 

 

 

  A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

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

............................................................., inscrito(a) no RG nº ............................. e no 

CPF nº ...................................., ciente e de acordo com todas normas do Edital,  DECLARA 

sob as penas da lei, que cumpre, e cumprirá fielmente todos os requisitos de comprovação 

para sua habilitação do Processo Licitatório nº 109/2021 - Edital Pregão nº 047/2021-10430. 

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 
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tanto, firmamos a presente. 

 

Local e Data 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) 

Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 

Cargo/Função 

 

 



 

 

Município de Indaial – SC 
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024 

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC 
Fone: (47) 3317-8800 

 

 
 

 Pag. 20/40 

 

 

ANEXO I.2 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

Ref.:  Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021  

  Edital de Pregão nº 047/2021-10430 

 

 

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

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

............................................................., inscrito(a) no RG nº ............................. e no 

CPF nº ...................................., DECLARA que não se enquadra em nenhuma das seguintes 

hipóteses: 

a) É autora ou participante do projeto do objeto; 

b) Detém em seu quadro societário: 

b.1) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, incluindo o Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

b.2) servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio, exceto quando já afastado de suas funções por prazo superior à seis 

meses. 

b.3) o Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguineos ou afins até o terceiro 

grau; 

b.4) sócios que ocupam cargo político em quaisquer das esferas de governo (federal, 

estadual, municipal); 

b.5)  sócio, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, que seja 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo do objeto da licitação; 

c) Detém débitos com a Fazenda Pública Municipal de Indaial; 

d) A própria empresa ou seus sócios encontram-se em processo de Falência, 

Concordata, Recuperação Judicial, Dissolução, Concurso de Credores, Liquidação, 

ou Insolvência; 

e) É estrangeira que não está estabelecida no país; e, 
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f) Está com penalização vigente de declaração de inidoneidade, ou suspensão de 

contratar com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação. 

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 

tanto, firmamos a presente. 

 

Local e Data 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) 

Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 

Cargo/Função 
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ANEXO I.3 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

Ref.:  Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021  

  Edital de Pregão nº 047/2021-10430 

 

 

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

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

............................................................., inscrito(a) no RG nº ............................. e no 

CPF nº ...................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

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

emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

Local e Data 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) 

Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 

Cargo/Função 

  

 

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

 

 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO I.4 

 

 

 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 

DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

Ref.:  Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021  

  Edital de Pregão nº 047/2021-10430 

 

 

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

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

............................................................., inscrito(a) no RG nº ............................. e no 

CPF nº ...................................., DECLARA tomou conhecimento de todas as informações 

necessárias das condições de realização dos serviços objeto da licitação e que, em momento 

algum, será alegado desconhecimento de qualquer uma das etapas ou particularidades dos 

mesmos. Ainda, que esta empresa está ciente que não serão aceitas quaisquer argumentações 

posteriores consequentes do desconhecimento dessas condições. 

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 

tanto, firmamos a presente. 

 

Local e Data. 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) 

Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 

Cargo/Função 
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ANEXO II - ORÇAMENTO 

 

 

Ref.:  Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021  

  Edital de Pregão nº 047/2021-10430 

 

 

ITEM QUANT UNID SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES 
VALOR 

TOTAL 

01 01 UNID 

CONSTITUI-SE COMO OBJETO DO PRESENTE TERMO, A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA 

ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E JULGAMENTO DE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO 

DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM OS 

CRITÉRIOS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS E 

PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, COM PREVISÃO 

DE 2.000 MIL CANDIDATOS, E CONFORME 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS E ESPECIFICAÇÕES DO 

QUADRO A SEGUIR:CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

PROFESSOR: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, 

EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º AO 5º), ENSINO RELIGIOSO, 

HISTÓRIA, INGLÊS, PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO ESPECIAL I 

E II, ARTES, PROFESSOR DE ARTE - FANFARRA, 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA PEDAGÓGICA, 

PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS, 

PEDAGOGO.CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: AUXILIAR DE 

CRECHE, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AUXILIAR DE SALA, ATENDENTE DE BIBLIOTECA, 

SECRETÁRIO ESCOLAR. 

R$71.833,33 

 

1. Orçamento com data base de maio/2021. 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Ref.:  Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021  

  Edital de Pregão nº 047/2021-10430 

 

 

1. Objeto  

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

Assessoria técnica e para a realização de Processo Seletivo, visando o provimento de cargos 

do Quadro  

2. Cronograma de Execução  

2.1 A partir da assinatura do contrato, a empresa deverá executar todas as etapas previstas 

do Processo Seletivo, desde as inscrições até a homologação final dos aprovados e entrega de 

todo material para arquivo no Município, dentro do prazo estimado, conforme segue abaixo:  

Data estimada para publicação do Edital: 02 de agosto de 2021. 

Data das inscrições: de 18 de agosto a 03 de setembro de 2021. 

Data para aplicação da prova: 25 de setembro de 2021. 

Data final para homologação com listagem final de aprovados: 26 de outubro de 2021. 

3. Especificações  

3.1 Caberá ao Município a publicação de portaria específica nomeando a Comissão do Processo 

Seletivo, composta por servidores da Secretaria Municipal de Educação, para monitoramento e 

supervisão deste Processo Seletivo, bem como para dirimir dúvidas e omissões relativas ao 

certame.  

3.2 A Contratada será responsável por toda a execução do Processo Seletivo, desde as 

inscrições até a homologação final dos aprovados e entrega de todo material, físico e 

eletrônico, para arquivo no Município.   

3.3 O pagamento das inscrições será feito mediante o boleto diretamente em conta específica 

do município a ser citada no contrato. Ao candidato que finalizar a sua inscrição no site oficial 

da instituição promotora do evento (banca do concurso) deverá ser gerado o boleto de 

pagamento do valor referente a inscrição; o boleto deverá ser gerado contra o Município de 

Indaial, CNPJ 83.102.798/0001-00; é de responsabilidade única e exclusiva da banca 

organizadora a emissão dos boletos, baixa dos pagamentos e o controle de validação das 

inscrições, não cabendo ao Município de Indaial bem como a Secretaria de Educação quaisquer 

validação de inscrição; a banca organizadora do concurso deverá encaminhar relatório dos 
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valores arrecadados ao setor de tesouraria do Município de Indaial para que proceda a 

conferência dos valores arrecadados em conta corrente específica e proceda a inclusão dos 

valores a título de arrecadação. 

3.4 A produção (e reprodução) de todo material necessário à realização do Processo Seletivo 

(edital, provas, gabaritos, teste e outros) será de inteira responsabilidade da Contratada.  

3.5 O Município fará a publicação na imprensa o edital, resultados, convocações e outras 

informações de interesse dos candidatos do Processo Seletivo.   

3.6 A Contratada deverá disponibilizar, em tempo hábil para a Comissão do Processo Seletivo 

todos os documentos/arquivos que deverão ser publicados na imprensa oficial do Município.  

3.7 O Município irá providenciar os locais para a realização das provas e álcool em gel para os 

locais. 

3.8 A empresa cabe providenciar pessoal para aplicação e fiscalização das provas, levando em 

consideração a Pandemia (COVID – 19) ao qual estamos enfrentando quanto as medidas de 

segurança. Essas decisões devem estar alinhadas juntamente com a Comissão do Processo 

Seletivo. 

3.9 Caberá a empresa a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitida através de 

declarações ou certidões por empresa de direito público ou privado, para comprovação de 

aptidão para realização dos serviços do objeto do presente edital, mencionando, 

preferencialmente a época e procedimentos de sua realização. 

 4. Obrigações da Contratada  

4.1 Elaborar edital do Processo Seletivo, compreendendo:  

4.1.1 Elaboração e montagem da minuta do edital e encaminhamento do mesmo à Comissão 

do Processo Seletivo, no prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.   

4.1.2 Correção e reenvio do edital no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após retorno da 

Comissão do Processo Seletivo, em caso de desconformidades apontadas pela Comissão. 

4.1.3 Elaboração do programa do Processo Seletivo, da definição dos conteúdos programáticos 

e/ou bibliografias, por função, em conjunto com a Comissão do Processo Seletivo Público.  

4.1.4 Especificação das disciplinas que irão compor a prova escrita, o peso que será atribuído 

a cada questão, a média mínima, por disciplina, para classificação e os critérios de eliminação 

sumária dos candidatos, em conjunto com a Comissão do Processo Seletivo.  

4.1.5 Regulamentação da forma de inscrição, das exigências nos dias de aplicação de provas 

(horário de início, duração, tolerância para atrasos, documentação a ser apresentada, etc.), da 

aplicação das provas escritas, da interposição de recursos e demais dados necessários ao 

esclarecimento dos candidatos quanto às regras do certame.  

4.1.6 Preparação de todo o material de apoio para a equipe responsável pela aplicação e 

fiscalização do Processo Seletivo.  
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4.2 Efetuar inscrições dos candidatos, compreendendo:  

4.2.1 Definição dos dados pessoais necessários, elaboração e impressão de modelo de ficha de 

inscrição, se necessário, com previsão de campo para que os candidatos solicitem condições 

especiais para realizar as provas.  

4.2.2 Treinamento aos encarregados pelo recebimento das inscrições.  

4.2.3 Garantia de isenção na taxa de inscrição para candidatos, em conformidade com a 

legislação municipal.  

4.2.4 Viabilização das inscrições pelo período mínimo de 15 (quinze) dias corridos e 

ininterruptos. 

4.2.5 Manutenção em site próprio de todas as informações relativas ao Processo Seletivo, 

disponibilizando o edital de abertura das inscrições, cronograma, conteúdo programático e 

demais Anexos ao Edital, bem como outras informações de interesse dos candidatos.  

4.2.6 Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a conferência do preenchimento 

dos dados obrigatórios para a homologação das mesmas.  

4.2.7 Emissão e entrega, para a Comissão do Processo Seletivo, de relatório contendo, em 

ordem alfabética, o nome, função e número da inscrição, bem como as inscrições indeferidas, 

mediante fundamentação do(s) motivo(s) do indeferimento, até 5 (cinco) dias antes da 

realização das provas objetivas.  

4.2.8 Confecção das listas de distribuição dos candidatos por locais de prova e lista de 

presença, contendo em ambas nome do candidato, número do documento de identidade e 

número de inscrição.  

4.3 Confeccionar, aplicar e corrigir as provas objetivas, para as funções indicadas, 

compreendendo:  

4.3.1 Elaboração de questões inéditas para todas as, num total de 30 (trinta) questões, 

conforme tabela: 

CARGOS 
NÚMERO DE QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS 

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais 

Nível Superior (total de 30 questões por cargo) 

Professor: Ciências, Geografia, 

Matemática, Educação Física, 

Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (1º ao 5º), Ensino 

Religioso, História, Inglês, Português, 

10 questões específicas 

por cargo 

10 questões de Legislação 
Municipal; 

10 questões de Português 
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Educação Especial I e II, Artes, 

Professor de Arte – Fanfarra, 

Professor de Informática Pedagógica, 

Professor Interprete de Libras, 

Pedagogo. 

Nível Médio/ Curso Técnico de Nível Médio (total de 30 questões por cargo) 

Auxiliar de Creche, Monitor de 

Transporte Escolar, Auxiliar de Sala, 

Atendente de Biblioteca, Secretário 

Escolar. 

10 questões específicas 

por cargo 

10 questões de Legislação 
Municipal; 

10 questões de Português 

 

4.3.2 Elaboração de questões em conformidade com o nível de escolaridade exigido para a 

função, bem como com suas atribuições, dispondo de profissionais especializados, 

devidamente habilitados, para a elaboração das referidas questões.  

4.3.3 Digitação e edição de todo material gráfico (provas, gabaritos, listas de presença, atas 

de ocorrência, listas de distribuição dos candidatos por locais de prova) necessários à 

realização das provas.  

4.3.4 Manutenção e garantia do sigilo quanto às questões da prova, bem como do gabarito 

oficial.  

4.3.6 Distribuição dos candidatos nos locais de prova, por meio de listas previamente 

divulgadas e também afixadas nos locais onde ocorrerão as provas, bem como na porta das 

salas de prova.  

4.3.7 Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 

realização das provas.  

4.3.8 Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas.  

4.3.9 Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, em conformidade com a 

metodologia adotada pela empresa.  

4.3.10 Acondicionamento e transporte dos cadernos de prova ao local de aplicação com o 

devido lacre garantidor de sigilo e segurança, bem como para a banca examinadora 

responsável pela correção das mesmas e posteriormente até à transferência dos documentos 

ao Município (para arquivo).   

4.3.11 Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio necessários 
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para aplicação efetiva das provas, devendo esta equipe ser proporcional ao número de 

candidatos e salas de realização das provas. 

4.3.12 Garantia de condições especiais para os candidatos que fizerem tal solicitação no ato da 

inscrição.  

4.3.13 Desidentificação dos candidatos nos cartões de resposta, independente do meio 

utilizado para correção dos mesmos (manual ou óptico).  

4.3.14 Confecção e consequente fornecimento de apenas 1 (um) cartão de resposta por 

candidato.  

4.3.15 Correção e entrega das provas objetivas, com emissão de boletins e/ou relatórios de 

notas de todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para publicação.  

4.3.16 Além das provas objetivas será aplicada prova de títulos para os cargos de Professor 

(nível superior), para os que forem aprovados nas provas objetivas de acordo com os critérios 

estabelecidos no edital do Processo Seletivo. 

4.4 Examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais 

relacionadas ao Processo Seletivo Público, compreendendo:  

4.4.1 Recebimento dos recursos impetrados através da Internet, no site da Contratada, ou no 

Setor de Protocolo da Contratante, segundo regras e modelo definidos no edital do concurso.  

4.4.2 Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise.  

4.4.3 Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de 

parecer individualizado e atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas 

dos candidatos, bem como da lista dos aprovados e classificados.  

4.4.4 Encaminhamento de relatórios fundamentados à Contratante por ocasião da interposição 

de eventual medida de intervenção judicial relacionada ao Processo Seletivo.  

 4.5 Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo:  

4.5.1 Emissão dos relatórios de notas, com a discriminação individual do desempenho de cada 

candidato classificado, englobando todas as etapas do Processo Seletivo.  

4.5.2 Aplicação dos critérios de desempate de notas, caso seja necessário, de acordo com o 

previsto no edital de inscrições.  

4.5.3 Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os aprovados por 

ordem de classificação para cada função. 

4.6 Garantir a participação de candidatos portadores de necessidades especiais: 

4.6.1 Garantia das condições necessárias ao atendimento dos candidatos PNE para realização 

de todas as etapas do certame, caso necessitem.  
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4.6.2 Previsão no edital de que os candidatos PNE poderão fazer as provas em igualdade de 

condições com os demais candidatos.  

4.7 Garantir o acompanhamento presencial do Processo Seletivo por membro de sua equipe de 

trabalho, em todas as suas etapas.  

 4.8 Assumir integralmente a responsabilidade pelo custo total necessário à efetivação de 

todas as etapas do Processo Seletivo, incluindo as despesas com transporte dos técnicos 

responsáveis pela aplicação das provas, o fornecimento e entrega nos locais de realização os 

materiais gráficos, de escritório, lanches e água, garantindo segurança e tudo mais que se 

fizer necessário à realização efetiva da seleção.  

4.9 Arcar com todas as despesas referentes à remessa de material relacionado ao Processo 

Seletivo.  

4.10 Adotar outras medidas necessárias ao correto e fiel cumprimento do objeto ora 

contratado, de acordo com as exigências estabelecidas pela Contratante e dispositivos legais 

pertinentes à realização do certame.  

  5. DO PRAZO  

5.1 O prazo para a prestação dos serviços será de 12(doze) meses corridos, contados após a 

assinatura do contrato, podendo ser este prazo prorrogado a critério da Administração Pública 

Municipal.  

 6. Valor e forma de Pagamento 

6.1 – O valor final do contrato, com base em até 2.000 (dois mil) inscritos, será pago em três 

parcelas: 

a) 30% após a publicação do edital; 

b) 30% após o encerramento das inscrições; 

c) 40% após a homologação e entrega, por parte da contratada, da listagem final, relatório de 

aprovados e classificação final do Processo Seletivo. 

6.2 – A cada candidato que exceda os 2.000 estimados poderá ser cobrado um valor 

excedente que será o resultado do valor total final do vencedor, dividido pelo total das 2.000 

vagas contratadas.  
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ........./20... 

  

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ............................... E 

............................... NA FORMA ABAIXO:     

 

 

CONTRATANTE: 

 

MUNICÍPIO DE INDAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob nº 83.102.798/0001-00, com sede à Avenida 

Getúlio Vargas, n° 126 – Bairro Centro - CEP 89080-024 - Estado de 

Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Silvio César da Silva, 

Secretário de Administração e Finanças e Secretário de Educação 

interino,  brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 645.738.859-00 e RG 

sob n° 2177886-SSP/SC; e,  

 

CONTRATADA: 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº ................., com sediada à ............, representada neste 

ato pelo seu Representante Legal, Sr. ......................., inscrito no CPF 

sob nº ..................., e RG sob nº ....................; nacionalidade, estado 

civil, profissão;  

 

Pelo presente instrumente, tem justo e acordado, na melhor forma do direito, 

fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93, a celebração do presente contrato mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

– CLÁUSULA PRIMEIRA – 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1. O presente contrato se regula pela Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a 

adjudicação e homologação do resultado, bem como aos termos da proposta que 

apresentou, no Processo ADMINISTRATIVO nº 109/2021 – Edital de Pregão nº 

047/2021-10430. 

 

– CLÁUSULA SEGUNDA – 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. O presente contrato tem o regime de execução indireta, empreitada por preços 

unitários, de acordo com o art. 6ª da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

– CLÁUSULA TERCEIRA – 

OBJETO 

 

3.1.  Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, a contratação de ..., 
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conforme quantitativos e especificações a seguir: 

 

ITEM QUANT UNID SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES 

01    

    

 

3.1.1. As especificações dos itens mencionados no quadro acima, estão inseridas no 

Anexo III – Termo de Referência do Objeto, do edital mencionado na Cláusula 

Primeira. 

 

3.2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

3.2.1. Prazo: ## (xx) dias direto após a comunicação da Ordem de Compra ou Nota de 

Empenho. 

   

3.2.2. Local: (nome do local e endereço) 

 

  – CLÁUSULA QUARTA – 

VALOR DO CONTRATO 

 

4.1. O valor total do presente contrato é de R$ ....... (......................), subdividos nos 

seguintes itens: 

 

4.1.1. Item 01 – valor unitário de R$ ........ ( ........................), perfazendo valor total 

de R$ .......... (................................). 

 

4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 

necessários à execução, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos 

auxiliares, ferramentais, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em 

geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, da infortunística 

do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 

estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário, bem como lucro, sem que 

caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Contratante. 

 

– CLÁUSULA QUINTA – 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1. As despesas provenientes da contratação do objeto deste contrato correrão por 

conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), e recurso(s) financeiro(s) 

dos(s) exercício(s) de 20...: 

 

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

ORG UNID FUNCIONAL AÇÃO ELEMENTO CUSTO VÍNCULO RECURSO 

00 00 0000 0000 0000 0000 000000 00 00000000 Próprio 

 

– CLÁUSULA SEXTA – 

FORMA DE PAGAMENTO 
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6.1. Os pagamentos serão parcelados de acordo com a execução do serviço contratado. 

Tendo como base em até 2.000 (dois mil) inscritos, o pagamento se dará da 

seguinte forma: 

a) 30% após a publicação do edital; 

b) 30% após o encerramento das inscrições; 

c) 40% após a homologação e entrega, por parte da contratada, da listagem final, 

relatório de aprovados e classificação final do Processo Seletivo. 

 

6.1.1. Na hipótese de ultrapassar a quantia estimada de 1.000 (um mil) inscritos, a 

contratada deverá apresentar relatório comprovando as inscrições excedentes no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis para analise e posterior pagamento. 

 

6.1.2. A cada 30 (trinta) dias, contado do início da prestação dos serviços, a Licitante 

apresentará à Licitadora a medição dos serviços efetivamente realizados no 

período, demonstrando a execução dos mesmos. A medição deverá ser apresentada 

no prazo máximo de 03 (três) dias corridos. 

 

6.1.2. Os respectivos pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

6.2. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do 

dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios 

adotados para a atualização de obrigações tributárias do município de Indaial, 

vigente na data de seu pagamento. 

 

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade, sem 

que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preço ou correção monetária. 

 

6.4. O pagamento será realizado através de depósito na conta bancária da 

CONTRATADA, que segue: 

BANCO: .................... 

AGÊNCIA: .................... 

CONTA: .................... 

 

– CLÁUSULA SÉTIMA – 

REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

7.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico financeiro 

do contrato, em consonância com disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios: 

 

7.1.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

 

7.1.1.1. Os preços constantes no presente contrato são irreajustáveis, exceto pelo 

reequilíbrio do quantitativo, de acordo com o art. 65, § 1º e art. 58, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

7.1.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

7.1.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição 
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da Contratante para a justa remuneração do 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. 

 

– CLÁUSULA OITAVA – 

VALIDADE DO CONTRATO 

 

8.1. O prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data 

de sua assinatura. 

 

8.1.2. O contrato terá seu vencimento depois de decorrido o prazo do item 8.1 e desde 

que não tenha havido qualquer prorrogação. 

 

8.1.3. O prazo de validade do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

desde que devidamente justificado e com autorização expressa da CONTRATADA, 

que será feita através de termo aditivo ao contrato. 

 

– CLÁUSULA NONA – 

DEVERES DA CONTRATADA 
 

9.1. Assegurar a realização dos serviços do objeto conforme as especificações 

constantes na Cláusula Terceira do presente contrato. 

 

9.2. Providenciar a imediata correção de todas as deficiências detectadas pela 

CONTRATANTE, quanto à execução do contrato. 

 

9.3. Garantir o pagamento a todos os prestadores de serviço alocados, bem como 

despesas extraordinárias, quando for o caso. 

 

9.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, 

decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em 

decorrência da execução deste Contrato, assegurado o direito de defesa. 

 

9.5. Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 

respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos. 

 

9.6. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer 

ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual. 

 

9.7. Manter até o termo final deste contrato todas as obrigações com os órgãos públicos 

e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários 

e comerciais, resultantes da execução do contrato, devidamente regularizados, 

segundo estabelecido no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.8. Manter, durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas relativas a 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 

ADMINISTRATIVO nº 109/2021 - Edital de Pregão nº 047/2021-10430. 

 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA – 
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DEVERES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações constantes neste contrato e a 

legislação vigente correlata à execução do mesmo. 

 

10.2. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, na data e forma estabelecida neste 

contrato. 

 

10.3.  Fiscalizar a entrega dos bens objeto do contrato, registrando as ocorrências, bem 

como atestar o recebimento dos mesmos em conformidade com as demais 

cláusulas. 

  

10.4. Recusar o recebimento dos bens em desacordo com as especificações da Cláusula 

Terceira do presente contrato, quanto à sua natureza, quantidade ou qualidade, 

bem como documentos fiscais em desacordo com os bens adquiridos. 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 

FISCALIZAÇÃO 

   

11.1. O exercício de fiscalização pelo preposto da CONTRATANTE não excluirá nem 

reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA. 

 

11.2. À Fiscalização fica desde já assegurado o direito de: 

 

11.2.2. Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

 

11.2.3. Rejeitar todo e qualquer material/produto/equipamento entregue de má qualidade, 

ou danificado, ou em desacordo com o especificado no contrato e na proposta, 

exigindo sua substituição ou correção imediatas; 

 

11.3. A CONTRATANTE, sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá 

contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços relativos 

ao controle qualitativo e quantitativo dos materiais objeto do contrato. 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 

SANÇÕES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

12.1.1. Advertência, no caso de faltas que não motivarem a aplicação de multas. 

   

12.1.2. Multa, conforme os seguintes critérios: 

a) de 1,0% (um por cento) do valor total do item, por dia de atraso injustificado na 

entrega; 

b) de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato por inobservância do item 15.5 

do presente contrato; 

c) de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato por descumprimento dos 

Deveres da CONTRATADA, inseridos na Cláusula Décima Segunda, desde que não 

previstos em outras cláusulas; 
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d) de 3,0 % (três por cento) do valor total do contrato, por acumulação de 03 (três) 

advertências; 

e) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do item no caso de realização dos serviços 

em desacordo com as especificações do presente contrato, desde que cause 

prejuízo à CONTRATANTE; 

f) de 10,0% (dez por cento) do valor total do item no caso de recusa da execução dos 

serviços, sem justificativa e aviso prévio à CONTRATANTE; e, 

g) de 10,0% (dez por cento) do valor total do contrato se der causa à Declaração de 

Inidoneidade. 

  

12.1.3. Suspensão de Participação, em licitações com o Município de Indaial, incluindo a 

administração direta e indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos, no caso da 

acumulação de mais de 10% em multas, por um ou mais motivos mencionados no 

item 12.1.2. 

 

12.1.4. Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e, 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

12.1.5. Além das sanções previstas nos itens 12.1.1 à 12.1.4, a Administração poderá 

aplicar quaisquer outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93 e na Lei 

Federal no 12.846/13. 

 

12.2. As multas serão descontadas dos pagamentos, das garantias apresentadas, ou 

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

12.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor total do contrato, sem prejuízo ao disposto no item 12.1.4. 

 

12.4.  Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à sanção, o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 

RESCISÃO CONTRATUAL 

 

13.1.   Constituem motivo para rescisão do contrato, no que couber: 

 

13.1.1. O não cumprimento, ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações e prazos; 

 

13.1.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

 

13.1.3. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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13.1.4. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

 

13.1.5. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

13.1.6. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

 

13.1.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

 

13.1.8. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

 

13.1.9. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

 

13.1.10. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 

à CONTRATADA pelos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação; 

 

13.1.11. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

 

13.1.12. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, em 

observância do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

 

13.1.13. Acumulação de multas em valor igual ou superior ao previsto no item 12.3 do 

presente contrato. 

 

13.2. Decidido pela rescisão do contrato, será executado da seguinte forma: 

 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE nos casos enumerados 

nos itens 13.1.1 à 13.1.9, 13.1.11 e 13.1.12. 

 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação; 

 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

13.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 13.1.8 à 13.1.11, desta cláusula, 

sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos 
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regularmente comprovados que houver sofrido. 

 

13.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

entrega será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

        

13.6. Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. O presente contrato poderá ser alterado mediante as seguintes condições: 

 

14.1.1. Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos, desde que não haja a desconfiguração do 

objeto; 

b) quando necessário acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos por Lei; e, 

c) para a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa do objeto. 

 

14.1.2. Por acordo das partes: 

a) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento dos produtos/bens; 

c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato; e, 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Todos os prazos previstos no presente contrato são contados como dias corridos, 

salvo disposição em contrário, e terá seu critério de contagem em consonância com 

o art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15.2. Não serão aceitos, em hipótese alguma, acordos verbais entre as partes com a 

finalidade de alteração ou substituição do presente termo de contrato. 

 

15.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 

e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento. 

 

15.4. O termo final do presente contrato não extingue as obrigações futuras decorrentes 

de garantia, direitos trabalhistas e previdenciários a ele relacionados. 
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15.5. A CONTRATADA está terminantemente proibida de efetuar a transferência à 

terceiros das obrigações do fornecimento dos bens objeto deste contrato. 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 

FORO 

 

16.1. Esgotadas todas as tentativas de composição amigável, o foro competente para 

resolução de litígios pertinentes ao presente contrato, independente de outro que 

por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Indaial – Estado de Santa 

Catarina. 

 

– CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

17.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de Indaial; 

d) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal; 

e) Lei Complementar Federal n° 123/2006. Estatuto de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte; 

f) Lei Federal nº 12.846/13. Lei Anticorrupção; 

g) Lei Federal nº 10.406/02. Código Civil Brasileiro; 

h) Lei Federal nº 8.666/93. Lei das Licitações e Contratos Administrativos; 

i) Lei Federal nº 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor; 

j) Lei Federal nº 7.210/84. Lei de Execução Penal; 

k) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da Administração Pública; e, 

l) Decreto-Lei nº 3.689/41. Código de Processo Penal. 

 

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, 

para que produzam seus efeitos administrativos e jurídicos. 

 

Indaial/SC, em .... de ............. de 2020. 

 

CONTRATANTE: 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E EDUCAÇÃO 

Silvio César da Silva 

Secretaria Administração E Finanças 

Secretário Interino de Educação 

Assinado Digitalmente 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Rodrigo Koenig França 

OAB/SC 47.689 

Procurador Geral 

 

CONTRATADA: 

 

 

(NOME DA EMPRESA) 

Nome do Representante Legal 

Cargo/Função 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura:  __________________________ 

Nome......:  __________________________ 

CPF.........:  __________________________ 

Assinatura:  __________________________ 

Nome......:  __________________________ 

CPF.........:  __________________________ 
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