
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 04/2015 
 
De acordo a Lei Nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nº. 8.883, de 08 de junho de 
1994, Lei nº 9.648 de 27 de maio de l998, Lei Complementar 123/2006 e demais Leis Aplicáveis. 
 
 
 
 
 

 

OBJETO 

 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE 
SAÚDE  MODALIDADE  INTERMEDIARIA  NA  PRAÇA  DO  MUNICIPIO  DE 
BOTUVERÁ ‐ CENTRO, COM ÁREA DE 314,77 M2. 
 

INTERESSADO 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA 
 

TIPO 
 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

 
 

 
 
 

Entrega dos Envelopes 

 
Prefeitura Municipal de Botuverá – Rua João Morelli, 66 ‐ Centro 
 
Data Limite:   30/03/2015  Hora: 15:00 (quinze) horas  
Abertura:   30/03/2015  Hora: 15:00 (quinze) horas 

 

Recursos 
Orçamentários 

 
 CÓDIGOS 603 e 604 
 

     11000‐FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
     11001‐FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
     00010‐SAÚDE 
     00301‐ATENÇÃO BÁSICA 
     00090‐AÇÕES GERAIS DA SAÚDE 
     2.70‐MANUTENÃO OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE 
     44490.000‐APLICAÇÕES DIRETAS 

Prazo De Entrega 
 
Em até 04 (quatro) meses após a assinatura do contrato. 
 

 
Condições de 
Pagamento 
 

 
03 (Três) parcelas e de acordo com as medições, conforme cronograma 
físico financeiro.  
 

 
 

 
Botuverá – SC. 10 De Março De 2015 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ SC  
 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2015 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 04/2015 
 
O MUNICIPO DE BOTUVERÁ SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 83.102.350/0001-96, através do Prefeito Municipal Sr. JOSÉ LUIZ COLOMBI, no uso 
de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
alterada pela Lei Nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei nº 9.648 de 27 de maio de l998, Lei 
Complementar 123/2006 e demais legislações complementares, torna público para 
conhecimento dos interessados a realização de Licitação, na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
 
1 - DO OBJETO: 
 
1.1 - O presente Edital tem pôr objetivo a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE GINASTICA INSTALADO MODALIDADE 
INTERMEDIARIA NA PRAÇA DO MUNICIPIO DE BOTUVERÁ – CENTRO, COM 
ÁREA DE 314,77 M2 conforme memorial descritivo, planilha orçamentária do 
orçamento estimado, cronograma físico financeiro, projeto arquitetônico e ART em 
anexo. 
 
ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO / OBRA SERVIÇOS 
0001 001 OBRA Código: 6514 - Construção de uma academia de saúde com 

fornecimento de material e equipamentos de ginástica 
instalada, modalidade intermediaria na Praça Central de 
Botuverá, com área de 314,77 m2. 

 
1.2 - O valor estimado para construção academia que o Município de Botuverá se propõe a 
pagar pelo total dos serviços para conclusão da obra com fornecimento de material e 
equipamento do objeto licitado é R$ 128.699,01 (cento e vinte e oito mil seiscentos e 
noventa e nove reais e um centavo). Sendo R$100.000,00 recursos do MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, Conforme Termo da Proposta nº 11960753000113005, Portaria nº 2.684 de 08 
de Novembro de 2013 e R$ 28.699,01 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e 
um centavo) recursos como contrapartida do Município de Botuverá. 
 
2 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA: 
 
2.1 - O recebimento dos Envelopes de nº 01, contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e de nº 02, contendo a PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos até as 
15:00 (nove) horas, do dia 30/03/2015, na Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ, sita à Rua 
João Morelli, 66, Centro, CEP 88295-000 – BOTUVERÁ – SC.  
 
2.2 - A abertura dos Envelopes nº 01 Habilitação dar-se-á no mesmo local supra estabelecido 
na Sala de Licitações, às 15:00 horas, do dia 30/03/2015. Havendo a concordância da 



Comissão de Licitação e de todos os proponentes, proceder-se-á nesta mesma data, a abertura 
dos Envelopes nº 02 - Proposta de Preços, dos proponentes habilitados; 
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 - Será admitida a participar deste Edital, qualquer empresa, devidamente cadastrada no 
Município de Botuverá SC até 03 (três) dias úteis antes da abertura dos envelopes, de acordo 
com os artigos 22, § 2º e 27 a 32 da Lei 8.666/93 e com ramo de atividade compatível com o 
objeto desta Licitação, não sendo admitido consórcio, sendo a proponente a ser contratada, a 
única responsável pelo fornecimento dos materiais e a mão de obra necessária. 
 
3.2 - Para o respectivo cadastramento e obtenção do CRC - Certificado de Registro Cadastral, 
os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
3.2.1 - Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou 
original com as alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
 
3.2.2 - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado. 
 
3.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta 
emitida pela Receita Federal e pela Procuradoria Geral da União, conforme Portaria Conjunta 
PGFN/RFB Nº 1.751, de 02.10.2014. 
  
3.2.4 - Certidão Negativa de Tributos da Fazenda Estadual, da sede da empresa. 
 
3.2.3 - Certidão Negativa de Tributos da Fazenda Municipal da sede da empresa. 
 
3.2.4 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 
 
3.2.5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – CND INSS, conforme Portaria 
Conjunta PGFN/RFB Nº 1.751, de 02.10.2014. 
 
3.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT Lei nº 12.440 de 07/07/2011. 
 
3.3 - Os documentos discriminados acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
Pública, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
3.4 - É vedada à participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou falência, ou que 
tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e 
federais ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município de 
Botuverá. 
 
3.5 - Apresentar os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes distintos que 
passamos a chamar de ENVELOPE Nº 01, ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO" e ENVELOPE Nº 02, ou envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS", 
no local, data e horário indicados neste Edital item 2.1. 



 
3.6 - Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, 
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem 
um mesmo representante. 
 
3.7 - Toda Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à época 
pertinente, preferencialmente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
3.8 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope da 
habilitação ou fora dele, certidão emitida pela Junta Comercial (conforme art. 8° da 
Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007) ou declaração firmada por contador, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 
documentos previstos para habilitação. 
 
3.9 - O credenciamento do licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte 
somente será procedido pela Comissão Permanente de Licitações se o interessado comprovar 
tal situação jurídica. 
 
3.10 - A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma do 
estabelecido no item 3.8 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a 
Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar n°123/2006 
aplicáveis ao presente certame. 
 
3.11 – DO CREDENCIAMENTO (OPCIONAL): 
 
3.11.1 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial 
específica apresentada separadamente fora do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO. 
 
3.11.2 – A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de 
abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado ou o sócio responsável pela 
empresa que será credenciado no ato da abertura da licitação. 
 
3.11.3 – Será permitido para cada credenciado 1 (um) assessor o qual se limitará a análise 
documental e contatos apenas com seu representante. 
 
3.11.4 – Ocorrendo interferência do assessor que prejudique o andamento da reunião, o 
mesmo será afastado da mesa de reuniões e não poderá ser contatado. 
 
3.12 – Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às 
proponentes que efetivamente se façam representada na sessão de abertura dos envelopes e 
que os presentes tenham poderes decisórios. 
 
3.13 – A credencial deverá ser apresentada por instrumento do mandato (procuração) ou carta 
de credenciamento. 
 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 



4.1 - Os "Documentos de Habilitação" e a "Proposta de Preços" deverão ser apresentados 
em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara da proponente, 
da licitação e identificando o conteúdo dos envelopes, preferencialmente como segue: 
 
MUNICÍPIO DE BOTUVERA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 
TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 04/2015 
ENVELOPE N° 01 - "HABILITAÇÃO" 
EMPRESA PROPONENTE: ___________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE: ________________________________________ 
 
MUNICÍPIO DE BOTUVERA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 
TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 04/2015 
ENVELOPE N° 02 - "PROPOSTA DE PREÇO" 
EMPRESA PROPONENTE: ___________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE: ________________________________________ 
 
5 - DA HABILITAÇÃO: 
 
5.1 - A proponente deverá apresentar no Envelope nº. 01 "DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO", em 01 ( uma ) via com os seguintes documentos, conforme segue: 
 
5.1.1 - Habilitação Jurídica: 
 
5.1.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de 
prova De Diretoria Em Exercício. 
 
5.1.1.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
5.1.1.3 - Certificado de Registro Cadastral do Município de Botuvera - SC. (CRC) 
 
5.1.2 - Regularidade fiscal: 
 

5.1.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta 
emitida pela Receita Federal e pela Procuradoria Geral da União, conforme Portaria Conjunta 
PGFN/RFB Nº 1.751, de 02.10.2014. 
  
5.1.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela 
Fazenda do Estado onde está sediada a empresa. 
 
5.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela 
Fazenda do Município onde está sediada a empresa. 
 
5.1.2.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – CND INSS, conforme Portaria 
Conjunta PGFN/RFB Nº 1.751, de 02.10.2014.     
 



5.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS. 
 
5.1.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – Lei nº 12.440 de 07/07/2011. 
 
5.1.3 - Qualificação Técnica e Operacional: 
 
5.1.3.1 - Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU do 
Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de 
atividades relacionadas com o objeto desta licitação ( Pessoa Jurídica ), juntamente com o 
registro junto ao CREA do engenheiro responsável pela empresa ( Pessoa Física ); 
 
5.1.3.2 - Atestado de execução dos serviços com a respectiva Certidão de Acervo Técnico, 
original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, comprovando a 
execução de serviço de mesma natureza, da presente especificação, sem qualquer restrição na 
qualidade e nas condições comerciais, nomeando os profissionais responsáveis pela execução 
dos serviços, devendo o atestado conter o nome,  endereço e o telefone de contato do atestante 
ou qualquer outra forma de que o município possa valer-se para manter contato com a 
empresa declarante. 
 
5.1.3.3 - Declaração subscrita por seu responsável legal, sob as penas cabíveis, de que 
dispõem de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário 
ao cumprimento do objeto deste Edital. 
 
5.1.3.4 - Comprovação de o proponente possuir em seu quadro de funcionários ou como 
prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior da área de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo e Engenheiro Eletricista, o 
qual será obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) expedido pelo CREA ou CAU,  por execução de obras ou serviços de características 
similares ou superiores às do objeto deste Edital, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que 
demonstrem o número de registro e a qualificação civil e contrato de trabalho; 
b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado 
no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante; 
c) No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço 
devidamente assinado. 
 
5.1.3.5 - É facultado aos licitantes efetuarem visita para conhecimento do local em que será 
executada a obra, em especial, para identificar o terreno onde será edificado a obra, as 
condições para instalação do canteiro de obras e o local de carga e descarga de materiais, não 
se admitindo, posteriormente, a alegação de desconhecimento de particularidades locais, sob 
qualquer pretexto (os interessados deverão comparecer na prefeitura De Botuverá, em horário 
de expediente em dias úteis, para verificação do local). 
 
5.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 



 
5.1.4.1 – Certidão (ões) Negativa(s) de Pedido de Falência ou Concordata, expedida(s) até 60 
(sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas. 
 
5.1.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, registrado na Junta Comercial do Estado e/ou 
publicado na imprensa e/ou cartório competente, com os termos de abertura e encerramento, 
assinado pelo contador responsável Le pelo proprietário da empresa, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, conforme índices de escritos a seguir, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta (Artigo 31, 
inciso I, da Lei nº 8.666, de 21.06.93): O Balanço e as demonstrações a ser em apresentados, 
deverão ser cópia extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado ou 
Cartório de Registro Civil.Em se tratando de balanço patrimonial apresentado através do SPED 
(Sistema de Escrituração Digital), o livro digital deverá estar devidamente autenticado pela 
Junta Comercial do Estado, nos termos da Instrução Normativa DNRC Nº 107/2008, que 
dispõe sobre procedimentos para a valida de e eficácia dos instrumentos de escrituração dos 
empresários, sociedades empresárias, leiloeiros e tradutores públicos e intérpretes comerciais 
Em se tratando de sociedade por ações (“SA”), deverá ser apresentada a publicação em órgão 
de imprensa oficial. A avaliação será efetuada através das seguintes análises: 
 
Índice de Liquidez Corrente (ILC)=Ativo Circulante>1,00 

Passivo Circulante 
 
Índice de Liquidez Geral (ILG)=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo>1,00 

                            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
Grau de Endividamento (GE) = Passivo Circulante +Exigível a Longo Prazo<1,00 

        Ativo Total 

Observação1: As empresas deverão apresentar Planilha demonstrando sua situação financeira, 
conforme requerida no item acima devendo ser assinada pelo contador da empresa. 

 
Observação2: A empresa constituída a menos de um ano poderá apresentar balanço de 
abertura. 
 
5.1.5 - Declaração de 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, que dispõe sobre o não 
emprego de menores, na forma do Decreto Federal nº 4.358/02, conforme modelo Anexo VII 
do edital. 
 
5.1.6 - Declaração de ciência das Normas do Edital, conforme modelo Anexo IX do edital 
 
5.1.7 – Todas as folhas deverão ser preferencialmente rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 
2/5.....5/5). 
 
5.1.8 – Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por 6 
(seis) meses após a sua expedição. 



 
5.1.9 – Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, 
por cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário do Município de Botuvera, ou por 
publicação em um órgão da imprensa oficial. 
 
5.1.10- As certidões e demais documentos emitidos via Internet não precisam ser 
autenticadas. As referidas certidões terão sua veracidade confirmada nos sítios 
correspondentes, pela Comissão de Licitação. 
 
5.1.11 - Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-se-á 30 
(trinta) dias da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem como os documentos, 
cuja renovação se torna impossível. 
 
5.1.12 - As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeita condições a 
documentação exigida na condição anterior, serão consideradas inabilitadas e excluídas das 
fases subseqüentes da Licitação, sem direito a qualquer reclamação ou indenização. 
 
5.1.13 - A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os 
documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) 
do (s) proponente (s) devidamente credenciado (s), que se encontrarem presentes e pelos 
membros da Comissão. 
 
5.1.14 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como a cooperativa que atender 
ao item 3.8, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 5.1.2, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que 
for declarada como vencedora do certame; 
 
5.1.14.1 – A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
5.1.15 - A participação nesta Tomada de Preços importa a licitante, na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como observância nos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. 
 
5.1.16 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a 
administração a licitante que tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura 
dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidade que o viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
5.1.16.1 -. A Impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de 
conformidade com parágrafo 1º. , do artigo 41, da Lei N.º 8.666/93. 
 
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 



6.1 - A proponente deverá apresentar no Envelope nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS" em 
01 (uma) via, necessariamente deverá preencher com os seguintes requisitos, conforme 
segue: 
 
6.1.1 – No envelope Nº 02, a PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser apresentada conforme 
modelo ANEXO X do edital ou segundo seu modelo em original, datilografada ou impressa 
em língua portuguesa, em papel timbrado ou identificado com carimbo padronizado do 
(CNPJ) da firma licitante, em uma única via, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva. 
Deverá  conter número deste Edital, os dados bancários: nome do banco, nº da conta corrente, 
indicando a agência bancária para recebimento dos créditos, bem como, datada, assinada na 
última folha nº CPF e RG do signatário, sua função e/ou cargo na empresa, tudo de modo 
legível e rubricada as demais pelo representante legal da licitante. 
 
6.1.2 – Ser apresentada no formulário ANEXO III ou em formulário modelo próprio, a 
Planilha Orçamentária Quantitativa, sendo que o valor cotado na soma total de cada ITEM 
não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor do orçado na planilha de orçamento 
global, sendo considerado o valor da coluna total, sob pena de desclassificação. Deverá 
constar os valores de todos os itens e subitens da planilha quantitativa. 
 
6.1.3 – Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro adequando o preço e o prazo, 
conforme modelo ANEXO IV Os prazos não poderão ser diferentes deste anexo, e os 
percentuais poderão variar até 1 (um) ponto para cima ou para baixo. 
 
6.1.4 - O proponente deverá cotar todos os itens e subitens constantes da Planilha 
Quantitativa, inclusive o valor de material e mão de obra, contendo discriminados em moeda 
corrente nacional os preços, limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos. 
 
6.1.5 – Caso ocorra erro formal de cálculo na apresentação da planilha quantitativa será 
considerado o valor apresentado na coluna Total Geral. 
 
6.1.6 - Na Proposta de Preço já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços 
necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado, os tributos, inclusive 
contribuições fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, 
ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, transporte, acondicionamento, bem como 
quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel cumprimento do objeto ora licitado.  
 
6.1.7 - Conter prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de 
omissão; 
 
6.1.8 - Os materiais e os equipamentos ofertados deverão ser novos, de 1ª linha. 
 
6.1.9 - A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente 
serão aplicadas as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, parágrafo 6º. 
 
6.1.10 - Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em 
parte qualquer um dos itens dos envelopes de Nº. 01 e 02; 
 



6.1.11 - Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, 
nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta 
mais barata; 
 
7 - DA ABERTURA E JULGAMENTO: 
 
7.1 – Conforme o preâmbulo item 2.2 deste Edital a Comissão de Licitações do Município de 
Botuverá, reunir-se-á em sala de Licitações e, na presença de no máximo 01 (um) 
representante de cada proponente, procederá como adiante indicado: 
 
7.1.1 - Abrir-se-ão os envelopes "HABILITAÇÃO"; 
 
7.1.1.1 - Não haverá, em hipótese nenhuma, confrontação de documentos na abertura destes 
envelopes, para autenticação por servidor ou pela Comissão de Licitações. 
 
7.1.1.2 - O julgamento da Habilitação poderá ser realizado na mesma sessão de sua abertura, 
ou em outra convocada para este fim, a critério da COMISSÃO. 
 
7.1.2 – Os documentos constantes dos envelopes nº 01 e os envelopes nº 02, lacrados, serão 
rubricados pelos membros da COMISSÃO e pelo representante legal de cada licitante 
presente. Os envelopes nº 02 ficarão sob a guarda da COMISSÃO, aguardando a data da sua 
abertura; 
 
7.1.3 – Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e 
comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins 
de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
7.1.4 - Será julgada inabilitada a proponente que: 
 

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital e seus anexos. 
 

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal. 
 
7.1.4.1 – Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão de 
Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará o 
seguinte procedimento: 
 

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o 
atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes 
que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências; 
 

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se: 
 

b.1 - o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou 
 

b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da 
habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, 
postergando sua apreciação para o momento posterior a classificação definitiva das propostas 
com a aplicação do § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006, se for o caso. 



 
7.1.4.1.1 – Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, a licitante Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, 
sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da 
habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser 
declarada vencedora do certame. 
 
7.1.4.2 - Serão devolvidos os envelopes de "Propostas de Preços" das proponentes cuja 
documentação tenha sido julgada definitivamente em desacordo com as exigências do 
presente Edital, ficando à disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no prazo 
de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados. 
 
7.2 - Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das proponentes cuja 
documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de 
recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
7.2.1 - Será desclassificada a proposta que: 
 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital e seus anexos; 
 

b) deixar de apresentar oferta para o cumprimento integral do objeto desta Licitação; 
 

c) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital, ou vantagem baseada nas propostas 
das demais proponentes; 
 

d) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos. 
 
7.3 - Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 
 
7.4 - A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL" dos serviços materiais e equipamentos. 
 
7.4.1 - As empresas deverão cotar os preços de todos os itens constantes do Anexo da 
Planilha Orçamento Estimado, Cronograma Físico Financeiro (Projeto Executivo), sob 
pena de, não o fazendo, terem suas propostas desclassificadas. 
 
7.4.2 – Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificação provisória pela 
ordem crescente dos preços apresentados. 
 
7.4.3 – Procedido à classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado 
por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações 
suspenderá o julgamento das propostas e retomará a analise da habilitação fiscal desta 
proponente, intimando-a para, no prazo de 2 ( dois ) dias úteis, prorrogáveis por igual período 
mediante requerimento justificado, regularização da documentação mediante apresentação das 
respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
7.4.3.1 – Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do 
certame. 
 



7.4.3.2 – Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, 
aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item 9.1.1 deste Edital, e retomando a licitação na 
forma do item 7.4.3 ou 7.4.4. 
 
7.4.4 – Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi 
apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de 
Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da LC 
nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal. 
 
7.4.5 – Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da 
seguinte forma: 
 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação 
em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma do item 7.4.3, 7.4.3.1 e 7.4.3.2), 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da LC 
nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.4.6 – O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da 
intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço.  
 
7.4.7 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC nº 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
 
7.5 - Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
7.6 - Não serão considerados os valores apresentados que estiverem em desacordo com os 
preços praticados no mercado local, sujeitando-se a desclassificação da proposta da 
proponente que apresentar preço excessivo. 
 
7.7 - O Município de Botuverá - SC convocará a empresa vencedora da licitação para assinar 
o contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
após a homologação da licitação pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 
7.8 - Os serviços ora contratados serão iniciados a partir de ordem escrita emitida pelo 
Município de Botuverá, e no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato e 
emissão da ordem de serviço. 
 



8 - DA GARANTIA: 
 
8.1 - Para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a empresa a ser 
contratada deverá prestar garantia conforme estabelece o Artigo 56, Parágrafo 1º, da 
Lei nº 8.666/93, antes da assinatura do contrato e tão logo tenha sido notificada, da 
importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual. 
 
8.2 - A garantia em títulos terá sua aceitação condicionada à concordância do Município de 
Botuverá, e implicará, necessariamente, na transferência para esta, de títulos caucionados 
mediante endosso. 
 
8.3 - Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do 
prazo de validade da garantia de execução do contrato, a contratada ficará obrigada a 
providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovadas pelo 
Município de Botuverá. 
 
8.4 - A Garantia de Execução do Contrato, ou seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas, bem 
como, também, após recebimento definitivo das obras por parte do Município de Botuverá. 
 
8.5 – Se a opção de garantia for caução em dinheiro o proponente deverá efetuar o depósito 
no Banco do Brasil, agência de Botuverá, em conta corrente aberta pela Prefeitura, mediante 
solicitação por escrito, com a identificação da empresa, o CNPJ e o motivo do recolhimento 
(Nº do Edital e Objeto). 
 
8.6 – O valor depositado somente será restituído após a data da entrega da obra concluída e 
recebida definitivamente pelo Município, mediante entrega da CND, salvo os valores que o 
Município através de procedimento próprio ficar autorizado a reter. 
 
9 – DAS PENALIDADES: 
 
9.1 - O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte do Município, de 
multa e sanções seguintes: 
 
9.1.1 - Multa de 2% (dois por cento) da proposta apresentada em caso de não-regularização da 
documentação, no prazo previsto no § 1o do artigo 43 da LC nº 123/2006. 
 
9.1.2 - Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da proposta da licitante 
vencedora e aplicada à mesma pelo descumprimento das obrigações assumidas, infração aos 
preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente licitação; 
 
9.1.3 – Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV 
do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas 
contratuais ou prejuízos causados à Administração Municipal. 
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS: 
 
10.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 



fixada para a abertura dos envelopes.  
 
10.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 
a empresa Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes.  
 
10.3 - Entende-se por Empresa Licitante, toda a empresa de personalidade jurídica, pública ou 
privada, com a inscrição do objeto social semelhante ao objeto desta licitação 
 
10.4 – Os interessados poderão interpor recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
data da abertura dos envelopes à habilitação, bem como da abertura dos envelopes das 
propostas, ficando os participantes dede já intimados para apresentarem, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.5 - O instrumento de impugnação da licitação não terá efeito suspensivo sobre a mesma. 
 

  11 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
 
11.1 - De acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitação, à qualquer momento, 
poderá ser revogada ou anulada, nas seguintes condições: 
 
11.1.1 - Poderá ser revogada, em todo ou em parte, por razões de interesse Público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado. 
 
11.1.2 - Poderá ser anulada, na sua totalidade, por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado 
 
12 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 
 
12.1 - Será firmado contrato, conforme minuta (ANEXO XI), que constitui parte integrante 
do presente Edital, cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei No. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações decorrentes da Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994. 
 
12.2 - Farão parte integrante do termo contratual todos os elementos apresentados pelo 
licitante vencedor, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
12.3 - O Município de BOTUVERÁ convocará a licitante vencedora para assinar o Termo de 
Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação e nas 
condições estabelecidas neste Edital, sob pena de decair o seu direito a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei No. 8.666/93. 
 
12.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida 
sujeitando-o as penalidades a que se refere a Lei No. 8.666/93. 
 
12.5 - É facultado a Administração, quando o convocado não assumir o termo contratual no 
Prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 



classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da 
cominação prevista no artigo 81, da Lei No. 8.666/93. 
 
12.6 - O Prazo de convocação para assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado, por 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e 
desde que seja apresentado motivo devidamente justificado. 
 
12.7 - DA VIGÊNCIA: 
 
12.7.1 - O período de vigência do contrato a ser assinado com a proponente vencedora será 
para um período de 04 (quatro) meses, a partir da data da assinatura do contrato,  podendo 
ser prorrogado casa haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na forma e prazo 
estabelecidos na lei vigente. 
 
12.8 - DO REAJUSTE: 
 
10.8.1 Os preços poderão ser reajustados pelo IPCA ou na falta deste, pelo índice oficial que 
venha a substituí-lo, observando a periodicidade do reajuste, previsto na legislação pertinente 
ou visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  
 
12.9 - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO: 
 
12.9.1 - A inexecução e a rescisão do termo contratual serão reguladas pelo artigo 58, inciso 
II, e 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei Nº 8.666/93. 
 
12.9.2 - A alteração do termo contratual dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Nº 8.666/93. 
 
12.10 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 
 
12.10.1 - Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, a 
Administração poderá revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar 
obrigação de indenização, ressalvando o disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 
8.666/93. 
 
12.10.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do termo contratual, ressalvado o 
disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 8.666/93. 
12.10.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO: 
 
13.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão por conta de 
dotação específica dos orçamentos do exercício 2015 e seguintes, e terão a seguinte 
classificação orçamentária: 
 

        CÓDIGOS 603 e 604 
 
        11000‐FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
        11001‐FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 



        00010‐SAÚDE 
        00301‐ATENÇÃO BÁSICA 
        00090‐AÇÕES GERAIS DA SAÚDE 
        2.70‐MANUTENÃO,  OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE 
        44490.000‐APLICAÇÕES DIRETAS 

 
13.2 - O pagamento relativo ao presente processo licitatório fica vinculado à liberação por 
parte do Governo Federal/Ministério da Saúde/Fundo Nacional da Saúde dos recursos 
decorrentes da Proposta, nº. 11960753000113005 de 28/11/2014 e será efetuado em 03 
(três) parcelas de acordo com o cronograma físico financeiro, devendo cada uma delas ser 
comprovada através de laudo de vistoria e medição elaborado por engenheiro ou arquiteto 
designado pela Prefeitura Municipal de Botuverá para tal finalidade. Sendo R$100.000,00 
(cem mil) Recursos do MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conforme Termo da Proposta nº 
11960753000113005 e R$28.699,01 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e 
um centavo). Recursos como contra partida do Município de Botuverá, valor total 
estimado é de R$ 128.699,01 (cento e vinte e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e 
um centavo).  

 
 13.3 - A liberação dos pagamentos somente se dará após a fiscalização e liberação dos 
recursos, respeitados a ordem dos meses do cronograma financeiro; 
 
13.4 – O último pagamento ou parcela será liberado somente após a entrega da CND da 
matrícula no INSS da obra. 

 
13.5 - A medição deverá ocorrer conforme o cronograma físico, em conformidade com o 
andamento da obra; 
 
13.6 – Todo pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota fiscal, 
boletim diário da obra, boletim de medição, negativas de débitos junto a Previdência Social 
e FGTS atualizadas, além daquelas de tributos federais,  estaduais e municipais, tendo o 
Município o prazo de até 10 (dez) dias após a liquidação da nota fiscal para efetivar o 
pagamento, respeitado o cronograma financeiro da obra. 
 
13.7 – Eventuais variações dos preços dos materiais ou dos serviços durante a execução do 
contrato não dará ensejo a qualquer aditivo contratual, devendo a proposta contemplar 
eventuais riscos relativos à flutuação dos preços. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1 - Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou 
apresentação de documentação relativa ao presente Edital.  
 
14.2 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 
deste Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 
8.666/93. 
 
14.3 - A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a 
licitante examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações 
sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta 
licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 



 
14.4 – A empresa vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições descritas na 
minuta do contrato em anexo, e sua proposta de preços, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na obra, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, atualizado 
até a data do acréscimo ou supressão, conforme prevê o disposto do artigo 65 parágrafo lº. Lei 
8.663/93. 
 
14.5 - O envelope Nº 2 - Proposta de Preços de licitante inabilitado, não retirado pelo 
representante da interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente "lacrado" a disposição da empresa durante 
10 (dez) dias corridos, a contar da citada data. Findo este prazo, será providenciada a remessa 
do mesmo a licitante interessada, através dos Correios, adotando-se a precaução de praxe. 
 
14.6 - É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo, em 
qualquer fase da licitação, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria 
constar originariamente da proposta. 
 
14.7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou 
externo em qualquer fase da presente licitação. 
 
14.8 – É reservada a Prefeitura Municipal de Botuverá, antes da assinatura do Contrato, o 
direito de, por despacho motivado de que dará ciência aos licitantes, anular esta licitação ou 
revogá-la, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.9 - Nos casos não previstos neste Edital a presente licitação rege-se pelos dispositivos 
contidos e pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, no que couber, na 
legislação vigente. 
 
14.10 - Após a fase de Habilitação não será permitida desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO. 
 
19.11 – Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de 
habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da licitação. 
 
14.10 – Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através dos telefones (47) 3359-
1170 ou pelo e-mail: compras@botuvera.sc.gov.br – licitacao@botuvera.sc.gov.br ou 
pessoalmente na Prefeitura Municipal de Botuverá. 
 
15 – FORO: 
 
15.1. – Fica designado o Foro da Comarca de Brusque/SC, para dirimir possíveis dúvidas, 
após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao 
objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da 
Comarca de Brusque/SC. 
  
16 – ANEXOS: 
 



16.1 - Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 
Anexo I – Localização 
Anexo II – Memorial Descritivo 
Anexo III – Planilha Orçamento Estimado De Quantitativo 
Anexo IV – Planilha Cronograma Físico Financeiro 
Anexo V – Projeto Arquitetônico 
Anexo VI – ART Do Projeto 
Anexo VII – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal. 
Anexo VIII – Modelo Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. 
Anexo IX – Modelo Declaração de Ciência das normas do Edital. 
Anexo X – Modelo Proposta de Preço 
Anexo XI - Minuta do Contrato. 
 
 

Botuverá - SC,........ de ......... 2015 
 
 

_______________ 
José Luiz Colombi 
Prefeito Municipal 

 
 

 
De acordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações: 
 
Aprovo o presente edital: 
 
 
____________________ 
Rodrigo Ivan Lazzarotti 
Advogado OAB: 12298 - SC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VII  

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 

 (Decreto nº 4.358, de 05.09.2002) 
 
 
 
................................................................................, inscrito no CNPJ nº ............................, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................................................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................. e do CPF nº 
......................................., DECLARA, para fins do disposto no inc. 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 (*).  
 
 
.............................................  
(data)  
 
 
...............................................................................  
(representante legal 
 
 
(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VIII  

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado ______________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, 
sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma 
_______________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara 
ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da LC 123/06.  
 
 
 
 
 [cidade/estado], .. de ........................de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo CNPJ 



 
ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DO EDITAL 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 
EDITAL TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERV DE ENGENHARIA Nº 04/2015 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  .............................., ciente 
das normas do Edital,  declara sob as penas da lei, que cumpriu fielmente todos os requisitos de 
comprovação para habilitação do Processo Licitatório nº 12/2015 - TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 04/2015  promovido pela Prefeitura Municipal de Botuverá. 
 
Data e local 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
Nome do Representante Legal 
Cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO X 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 
EDITAL TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERV DE ENGENHARIA Nº 04/2015 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
 
Razão Social:  
 
Nome de Fantasia:  
 
Endereço:_________________Bairro:___________________Município:__________ 
 
Estado:____________________________________CEP:_______________________ 
 
Fone/Fax: ____________________________E-mail: _________________________ 
CNPJ:___________________Inscrição Estadual:_____Inscrição Municipal_________ 
 
2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: 
 
Prazo de validade da proposta: ______ dias. 
(ver item 6.1.7 do Edital). 
 
Prazo de execução: _________________________________________________ . 
(ver item 12.7.1 do Edital). 
 
3 . VALOR DA PROPOSTA: 
Pela execução do objeto desta Tomada de Preços fica proposto um valor total de: 
R$__________(_____________). 
 
4. DECLARAÇÃO: 
 
4.1 - Declaramos que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações 
contidas neste processo licitatório, não havendo, qualquer vantagem ou subsídios que não estejam 
previamente autorizados em lei, tampouco previstos no Edital de licitação e à disposição de todos os 
licitantes, bem como se encontra inclusas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas necessárias a 
entrega dos bens ou realização dos serviços e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, 
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista e 
previdenciária, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, fretes, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais. 
 
 
 
________________________________ 
Nome  
Assinatura Representante da empresa 
 
 

Carimbo CNPJ 



ANEXO XI 
 

MINUTA CONTRATO N° ____/2014 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2015 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 04/2015 
 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOTUVERÁ E A EMPRESA _________________________________ 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ-SC, pessoa jurídica de direito público, sito 
à Rua João Morelli, 66, Centro de Botuverá SC, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Senhor JOSÉ LUIZ COLOMBI a seguir denominada contratante, e a Empresa 
_________________________________, pessoa jurídica de direito privado, sito à 
_____________________, cidade de ______________________, Estado de 
______________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, neste ato 
representada por seu titular, Senhor (a) ______________________, a seguir denominada 
contratada, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada 
de Preços Para Obras e Serviços de Engenharia nº 04/2015 e pelos termos da proposta da 
Contratada datada de ____/____/2015 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objetivo a execução do seguinte: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE 
SAÚDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE 
GINASTICA INSTALADO MODALIDADE INTERMEDIARIA NA PRAÇA DO 
MUNICIPIO DE BOTUVERÁ – CENTRO, COM ÁREA DE 314,77 M2 conforme 
memorial descritivo, planilha orçamentária do orçamento estimado, cronograma físico 
financeiro, projeto arquitetônico e ART em anexo. 
 
Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 
Tomada de Preços Para Obras e Serviços de Engenharia nº 04/2015, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 
 



Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor de R$ ______________(________________________________________________), 
conforme proposta e Cronograma Físico – Financeiro constante da proposta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Parágrafo Primeiro - O representante da CONTRATANTE especialmente designado para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições preferencialmente entre os 
dias 01º e 10º de cada mês, e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e 
verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período da medição, 
quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a 
execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a correspondente fatura na Secretaria da 
Fazenda. 
 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o Cronograma Físico – 
Financeiro e liberação da parcela do convênio. 
 
Parágrafo Terceiro - Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que 
forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quarto - A liberação dos pagamentos somente se dará após a fiscalização e 
liberação dos recursos, respeitados a ordem dos meses do cronograma financeiro; 
 
Parágrafo Quinto - O último pagamento ou parcela será liberado somente após a entrega da 
CND da matrícula no INSS da obra. 
 
Parágrafo Sexto - Todo pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota 
fiscal, boletim diário da obra, boletim de medição, negativas de débitos junto a Previdência 
Social e FGTS atualizadas, além daquelas de tributos federais,  estaduais e municipais, 
tendo o Município o prazo de até 10 (dez) dias após a liquidação da nota fiscal para 
efetivar o pagamento, respeitado o cronograma financeiro da obra. 
 
Parágrafo Sétimo - Eventuais variações dos preços dos materiais ou dos serviços durante a 
execução do contrato não dará ensejo a qualquer aditivo contratual, devendo a proposta 
contemplar eventuais riscos relativos a flutuação dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS 
 
As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação 
específica dos orçamentos do exercício 2015 e seguintes, e terão a seguinte classificação 
orçamentária: 
 

      CÓDIGOS 603 e 604 
 
        11000‐FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
        11001‐FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
        00010‐SAÚDE 
        00301‐ATENÇÃO BÁSICA 
        00090‐AÇÕES GERAIS DA SAÚDE 
        2.70‐MANUTENÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE 



        44490.000‐APLICAÇÕES DIRETAS 
 

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
O preço estabelecido no presente Contrato não sofrerá reajuste pelo período de 4 (quatro) 
meses, a contar da data de apresentação da proposta. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 
 
O prazo máximo para execução e entrega do objeto do presente Contrato é de 04 (quatro) 
meses, e será contado a partir da data da assinatura do contrato. 
 
Parágrafo Único - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, 
parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DA OBRA 
 
Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da 
obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil 
Brasileiro. (Art. 1.245. Nos contratos de empreitadas de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela 
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como o solo, exceto, quando a 
este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra). 
 
CLÁUSULA NONA – DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
Parágrafo Primeiro - Constitui direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato 
nas condições avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionado. 
 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
 
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
 
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
 
c) 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; 
 
d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovam estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 



licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
 
e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: 
luvas, sapatão, capacete; 
 
f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do 
Contrato; 
 
g) Recolhimento do INSS da obra; 
 
i) Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado do cumprimento do cronograma da obra, 
será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 5 % sobre o valor 
total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da 
etapa em atraso. 
Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor total do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
 
O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 
e seguintes da Lei n° 8.666/93. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se- lhe supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 
A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a CONTRATADA, será 
feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VIGÊNCIA 
 



O presente Contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, contados a partir da data da assinatura 
do contrato. 
 
A última parcela do contrato fica vinculada a emissão da CND - CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITO DO INSS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de BRUSQUE – SC para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 
e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 

BOTUVERÁ – SC, ____ de _______________ de 2.015. 
 
 

__________________ 
JOSÉ LUIZ COLOMBI 

PREFEITO MUNICIPAL 
____________________ 
EMPRESA  
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
_____________________                                         _________________________ 
1-Nome....     e CPF                                                                      2-Nome... e CPF 


