
 

 

E D I T A L   DE   L I C I T A Ç Ã O 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 142/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 

 
O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob nº 75.326.066/0001-75, neste ato representado pelo Prefeito(a) Municipal, Sr(a). 

Fabiano Baldessar de Souza, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, 

CADASTRAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS NO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, EM 

TODAS AS SUAS EXTENSÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. A presente licitação será do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, consoante às condições estatuídas neste Edital, será regida pela Lei Federal nº 

10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações. 

 
Recebimento das Propostas: até às 13h30min do dia 25 de novembro de 2022. 

Abertura das Propostas: às 14h00min do dia 25 de novembro de 2022. 
Local: Setor de Licitações, localizado na Avenida Vidal Ramos Junior, 228, Centro Administrativo. 

Contato: Telefone: (49) 3221-8014, e-mail: licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br. 
 
1.1. DO OBJETO 
1.2. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRAMENTO, EXECUÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO ATENDIMENTO 
AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, EM TODAS AS SUAS EXTENSÕES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente 
descritos nos Anexos deste Edital. 
1.3. O valor global máximo para a licitação é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
A contratação de uma assessoria técnica especializada, tem como finalidade atender ao contido na 
Legislação Federal e Estadual na execução de programas e projetos que envolvam a transferência de 
recursos financeiros do Orçamento Geral da União Federal e do Estado de Santa Catarina para o 
Município através da formalização de convênios, termos de compromissos, termos de ajuste, termos de 
adesão, instrumentos similares e programas de ação continuada, bem como, quando na elaboração e 
encaminhamento da prestação de contas dos recursos que forem repassados por quaisquer dos 
instrumentos acima mencionados para o Município. 
O Município possui vários convênios, no âmbito estadual e federal, o qual é necessário realizar o 
acompanhamento dos mesmos, fazendo suas prestações de contas, inserir propostas no sistema de 
convênios do Governo do Estado, conforme descrito neste Termo de Referência. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados no ramo pertinente ao objeto da 
presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas neste Edital.  
2.2. Não poderão participar deste Pregão as pessoas físicas, servidor ou dirigente do Município de 
Otacílio Costa/SC, as interessadas que se encontram em processo de concordata preventiva ou 
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suspensiva, recuperação judicial e/ou extrajudicial, de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação. 
2.3. Não poderão participar da licitação as empresas que estejam impedidas de contratar com a 
Administração Pública, incluindo, portanto, Municípios, Estados, União, Empresas Públicas, Autarquias e 
Fundações;  
2.4. Não poderão participar as empresas que se apresentarem na forma de empresas em consórcio. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
3.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes, pedido de esclarecimentos, ou ainda, impugnação ao 
ato convocatório do presente Pregão, deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro da 
Prefeitura, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal situada na Av. Avenida Vidal Ramos Junior, 228, Centro 
Administrativo, Otacílio Costa – SC, CEP 88.540-000, ou pelo e-mail licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br , 
cabendo o Pregoeiro decidir sobre o mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
3.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
3.3. Não serão conhecidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos 
prazos legais. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Na sessão pública será admitido o credenciamento e a intervenção de somente um 
representante de cada proponente para formular propostas, o qual deverá se apresentar para 
credenciamento junto o Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório.  
4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS ENVELOPES.  
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
4.3.1. Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar:  
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;  
b) Ato constitutivo, estatuto/contrato social em vigor com última alteração contratual (se houver) 
ou Contrato Social Consolidado.  
c) No caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores, com a 
demonstração da finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, 
devendo o capital social estar registrado e integralizado.  
4.3.2. Se PREPOSTO da empresa, deverá apresentar:  
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;  
b) Procuração Pública ou particular, sendo esta com firma reconhecida, ou;  
c) Carta de Credenciamento específica, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, acompanhado de cópia 
do Contrato Social (original ou fotocópia autenticada), a fim de assegurar que o mandante detém 
poderes para tanto, conforme Modelo do Anexo III.  
4.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a proponente deverá 
apresentar comprovação da condição de ME ou EPP: Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida 
há menos de 90 (noventa) dias, da data prevista para abertura das propostas de preços; sob pena de ser 
desconsiderada a condição de ME ou EPP.  
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4.5. O credenciamento será realizado no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes 
contendo as Propostas e Documentação, sendo mesmo condição obrigatória para a participação dos 
proponentes neste Pregão. Poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para 
autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, ou por publicações em órgãos da Imprensa Oficial, e 
serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar necessário, verificará sua autenticidade e 
veracidade. 
4.6. A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou a ausência de 
representante legal de empresas proponentes não importará na desclassificação da proposta da 
respectiva empresa no presente certame. Contudo implicará na impossibilidade da apresentação de 
lances verbais, assim como impossibilita qualquer manifestação em nome da empresa na sessão do 
Pregão.  
4.7. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma empresa na 
presente licitação. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das proponentes e 
demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira e a Equipe de Apoio receberão dos 
representantes credenciados, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA QUE CUMPREM PLENAMENTE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME MODELO ANEXO IV), e em envelopes distintos, devidamente 
fechados e lacrados, rubricados nos fechos, a PROPOSTA DE PREÇOS e a DOCUMENTAÇÃO exigida para 
habilitação dos proponentes, sob pena de desclassificação.  
5.2. Os envelopes deverão conter as seguintes indicações externas:  
 
Envelope contendo a Proposta:  
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022  
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE) 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
 
Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE) 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
 
5.3.  A não apresentação da declaração mencionada no subitem 5.1, implicará na impossibilidade de 
credenciamento do interessado nesta licitação, salvo se o representante credenciado declarar na sessão 
pública, expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
5.3.1. O pregoeiro solicitará para a equipe de apoio a expedição do modelo de declaração que deverá 
ser assinada pelo representante legal credenciado e juntada ao processo.  
5.4. Serão aceitas propostas encaminhadas via postal (correio), desde que protocoladas até a data e 
horário limite de protocolo. 
5.4.1.  O envelope deverá conter os documentos de credenciamento (Contrato Social em vigor com a 
última alteração ou consolidação), Certidão da Junta Comercial e a Declaração dando ciência que 



 

 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme Modelo Anexo IV) e, em envelopes 
distintos, devidamente lacrados, a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO.  
5.5. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início aos trabalhos do Pregão.  
5.6. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas, sendo verificada sua 
conformidade e posterior rubrica, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  
5.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
6. DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 01)  
6.1. A proposta deverá ser apresentada em original, digitada ou datilografada, em uma única via, sem 
ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, preferencialmente rubricadas, devendo estar 
assinada na última folha, por seu representante legal, conforme modelo Anexo II; 
6.2. Os preços propostos deverão ser expressos em Real (R$), com no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula.  
6.3. Indicar a marca dos produtos cotados.  
6.4. No preço proposto e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os custos 
necessários para o fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado; 
6.5. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura da proposta. Caso a proposta de preço apresentada não contenha prazo de validade, será 
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias; 
6.6. O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto.  
6.7. Na hipótese de serem apresentadas propostas sem a assinatura, estando presente o 
representante legal na sessão de abertura, a falta da assinatura poderá ser sanada pelo mesmo, até a 
etapa de cadastramento de propostas. 
 
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)  
7.1. Do envelope N° 02 DOCUMENTAÇÃO, deverão constar os seguintes documentos:  
7.1.1. Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto/contrato social em vigor com última alteração contratual (se houver) 
ou Contrato Social Consolidado.  
c) No caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores, com a 
demonstração da finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, 
devendo o capital social estar registrado e integralizado.  
Observação: Os documentos mencionados nas alíneas "a", "b" e “c” só serão exigidos na fase de 
habilitação quando não apresentados no ato de credenciamento (ITEM 4 DO CREDENCIAMENTO).  
7.1.2. Qualificação Econômico-Financeira, por intermédio dos seguintes documentos:  
a) Certidão Negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física. A certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da inexistência de prazo de 



 

 

validade, a mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura desta licitação.  
a.1) considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 
1º de abril de 2019, as certidões dos modelos “Civil e Falência, Concordata e Recuperação Judicial” 
deverão ser solicitadas no sistema EPROC quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente. Caso contrário não terão validade. 
 
7.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista, por intermédio dos seguintes documentos:  
a) Cópia do CNPJ/MF; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em conformidade 
com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, em vigor a partir de 03 de 
novembro de 2014.  
c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais) onde for sediada a 
empresa.  
d) Certidão Negativa de Débitos mobiliário e imobiliário com a Fazenda do Município onde for 
sediada a empresa.  
e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, emitido 
pela Caixa Econômica Federal;  
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT  
g) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer 
fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, 
ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração 
Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados; 
h) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, não 
empregando menores em trabalho perigoso, noturno ou insalubre, bem como não empregando 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na eventual condição de aprendiz, a partir dos 
catorze anos – Anexo V; 
i) Declaração de Ausência de Parentesco conforme disposto na Resolução n. 7, de 18 de outubro 
de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, sob as penas do art. 299 do Código Penal de acordo com o 
Anexo IX. 
 
7.1.4. Qualificação Técnica, por intermédio dos seguintes documentos:  
a) Certificado de Registro da Empresa participante e do Responsável Técnico junto ao CRA - 
Conselho Regional de Administração, dentro do prazo de validade; 
b) A empresa deverá apresentar suas aptidões de experiência por meio de Atestado de Capacidade 
Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatibilidade na execução de 
serviços junto as plataformas de Convênios como (SIGEF, SIMEC, FNS, PLATAFORMA MAIS BRASIL...) no 
cadastramento, execução e prestação de contas, objeto da presente licitação; 
 
7.2. Se o proponente interessado for da matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos que, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz.  
7.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo o Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio, realizar consultas on-line via internet, para verificar a sua autenticidade.  
7.4. Os documentos poderão ser apresentados:  



 

 

a) Em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não 
autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio,  
b) Por publicações em órgãos da Imprensa Oficial ou;  
c) Em conformidade com o artigo 63, parágrafo 3º da Lei 8.934/1994, alterado pela Medida 
Provisória nº 876, de 16/03/2019.  
7.5. Os documentos de Habilitação (Certidões Negativas) que não constarem, expressamente, as 
datas de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contadas de suas datas de 
emissão.  
7.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que 
não tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer documentos implicará na 
inabilitação do proponente, salvo se os mesmos estiverem de posse do Representante Credenciado e 
entregues na sessão pública. 
Observação: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 1°, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 7.1.3) alíneas "a" ao "f", o 
Pregoeiro, concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  
7.7. Após a análise da documentação apresentada, a Pregoeira e a Equipe de Apoio rubricarão todas 
as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
8. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1. No dia, hora e local designados no Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao 
ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de Credenciamento, 
conforme disposto no Item 4. 
8.2. Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão o Pregoeiro solicitará e receberá, em 
envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação. 
8.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de 
habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
8.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será 
procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento, desclassificando-se as incompatíveis. 
8.5. Será desclassificada a proposta para o item que apresentar valor superior aos valores constantes no 
anexo II. 
8.6. Não será motivo para a desclassificação quando a proposta omitir informações consideradas 
necessárias por este edital, mas que já constem no documento de credenciamento ou quando seja 
possível suprir a falha em prazo a ser fixado pela Pregoeira, desde que não se refiram ao preço unitário, 
marca ou validade, quando exigidos. 
8.7. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes. 
8.8. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos. 
8.9. A oferta dos lances deverá ser efetuada, por lote, no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 



 

 

8.10. O licitante deverá adequar o lote e dos respectivos itens para que, a cada lance, o valor de cada 
item corresponda ao valor total do lote. 
8.11. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
8.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
do licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante. 
8.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
8.14. Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, 
desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados 
aqueles acima do preço máximo fixado pelo edital ou acima do valor de mercado apurado e juntado nos 
autos do processo. 
8.15. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço, por 
lote, para que seja obtido preço ainda melhor. 
8.16. Encerrada a fase de lances sucessivos, caso haja proposta de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte que se mostre igual ou superior em até 05% (cinco por cento) da proposta apresentada 
com melhor classificação, estas poderão exercer o direito de preferência conferido pelo art. 44, §§ 1º e 
2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caso manifestem interesse em 
apresentar nova proposta que se apresente mais vantajosa para a Administração Pública, cobrindo 
àquela finalizada e até então melhor classificada. 
8.17. 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 desta Lei Complementar, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
8.18. Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a 
proposta de menor preço, para confirmação das suas condições de habilitação. 
8.19. No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os 
documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, 
até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório. 
8.20. Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos 
licitantes, por lote. 
8.21. Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar em cada lote. 
8.22. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes 
classificados, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas 
retirá-los após este período, no prazo de mais 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. 
8.23. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pela Pregoeira, pela 
Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes. 
 
9. DOS RECURSOS  
9.1. Ao final da sessão declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  



 

 

9.1.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
9.1.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
9.1.5. A manifestação do recurso poderá ser feita na própria sessão do Pregão, e, se oral, será reduzida 
a termo em ata.  
9.1.6. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação à proponente 
vencedora. 
9.1.7. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os 
fundamentos forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.  
9.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, o qual 
poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los à autoridade 
superior, devidamente instruídos, para apreciação e decisão no mesmo prazo.  
9.3. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
10. DAS PENALIDADES 
10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades 
estabelecidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
10.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do 
contrato enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 
78 e seus incisos. 
10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 
adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas. 
10.4. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitará a proponente vencedora à multa de 
mora no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total 
contratado.  
10.5. No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, multa de 10% sobre o valor global do 
contrato, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da 
decisão definitiva. 
10.6. A proponente estará sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do empenho, 
sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em 
vigor, quando:  
a) Houver desistência do fornecimento dos produtos após a adjudicação da licitação;  
b) Não for entregue os produtos no prazo estabelecido neste Edital;  
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.  
11.2. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis 
na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:  
a) Advertência;  
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;  
c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7° da 
Lei n° 10.520/02;  
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.  
10.7. Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro prazo de validade 
de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 



 

 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da licitação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 
legais.  
10.8. A aplicação das sanções previstas no item 10, compete ao Chefe do Poder Executivo ou ao 
Secretário Municipal, conforme o caso, após prévia manifestação do Departamento Jurídico.  
10.9. As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial do Estado.  
10.10. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da proponente 
inadimplente por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Otacílio Costa.  
10.11. No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
11.1. Em não sendo interposto recurso, caberá o Pregoeiro adjudicará o objeto à proponente vencedora 
e encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua homologação. 
11.2. Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à proponente vencedora e a homologação do processo 
efetuada pela Autoridade competente, somente após apreciação pelo pregoeiro sobre o mesmo.  
 
12. DA CONTRATAÇÃO 
12.1. Como condição para celebração do contrato o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação.  
12.2. Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato, conforme Anexo X, que 
deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, 
devendo neste ato, a Contratada indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a 
Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras 
informações. 
12.3. A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas no item 10 do 
presente Edital. 
12.4. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato, serão convocados os outros licitantes, observada a ordem de classificação e o disposto neste 
edital, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
previstas no item 10.  
12.5. Se o licitante vencedor se recusar injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada a regra 
estabelecida no item 13.4. 
12.6. A adjudicação proveniente do presente processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura do contrato. Não constituindo renúncia ou alteração de tal prazo 
a confecção de contrato com prazo inicial de vigência limitada às dotações vigentes do exercício em 
execução ou de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por períodos sucessivos até o limite de 48 
(quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93, através de termos Aditivos. 
12.7.  Em casos de extinção natural ou rescisão antecipada a CONTRATADA deverá fornecer a base de 
dados ou prover meios de acesso para obtenção de backup da mesma pela CONTRATANTE. 
12.8. Fica expressamente previsto neste contrato, a possibilidade de acréscimo ou redução das 
quantidades licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo artigo 65 da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
13. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  



 

 

13.1. O pagamento mensal do licenciamento será realizado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da prestação de serviços, realizado via boleto bancário, importando os valores conforme 
a proposta apresentada no processo de licitação, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, de 
acordo com os termos do art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93. 
13.1.1. A proponente vencedora deverá emitir a Nota Fiscal no último dia útil do mês da prestação dos 
serviços ou no 1º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. 
13.1.2. A proponente participante deverá manter como condição para pagamento, durante toda a 
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
13.1.3. Como condição para pagamento deverão ser apresentadas juntamente com a nota fiscal/fatura, 
todas as certidões constantes da habilitação, item 07 deste edital, dentro do prazo de validade, nos 
termos do art. 55, inciso XIII, da Lei de Licitações. 
13.1.4. Os serviços de implantação, conversão de dados e treinamento inicial serão pagos via boleto 
bancário em parcela única em até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da respectiva nota 
fiscal devidamente liquidada pelo setor competente. 
13.1.5. O pagamento dos serviços técnicos eventuais do órgão licitante, quando contratados, será 
realizado via boleto bancário em até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da respectiva nota 
fiscal, devidamente liquidada pelo setor competente. 
13.2. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para 
cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da Empresa 
Vencedora.  
13.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante. 
13.4. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, 
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
13.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
13.6. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
13.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais 
discriminados no Contrato. 
13.8.1. As Notas Fiscais para a entidade do Órgão Gerenciador deverão ser emitidas em nome do 
Município de Otacílio Costa, com indicação do CNPJ específico sob o nº 75.326.066/0001-75. 
 
13.9. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas: 
15 
27-0.1.00.0117 



 

 

 
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1. O contrato a ser firmado entre o Município e a proponente vencedora terá a vigência de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 
15. CRITÉRIO DE REAJUSTE 
15.1. Os valores contratados serão automaticamente reajustados, mediante termo aditivo contratual, 
depois de decorridos 12 (doze) meses da assinatura contratual, com base no índice IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado no período, ou qualquer outro índice oficial que venha a 
substituí-lo. 
15.2. Os efeitos financeiros do reajuste iniciarão a partir do mesmo dia do prazo limite acima 
estabelecido. 
15.3. A proponente vencedora deverá solicitar, por escrito, o reajuste mencionado no item 15.1 o qual 
deverá ser protocolado no Setor de Protocolo localizado na Prefeitura Municipal. 
15.4.  
A licitante vencedora ficará obrigada a prestar os serviços, objeto deste Edital, de acordo com as 
especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na sua proposta e na 
Autorização de Fornecimento. 
15.5.  Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
15.6. A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais ou comerciais. 
 
16. DA RESCISÃO 
16.1. O presente ajuste poderá ser rescindido no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais 
motivos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser: 
a) Por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do 
art. 78, da Lei nº 8.666/93; 
b) Amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 
(trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  
16.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do 
contrato enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 
78 e seus incisos. 
16.3. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sujeita-
se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
ou sobre a parcela inadimplida, caso a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto contratado, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
17. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo do (s) servidor(es) abaixo mencionado(s): 

• Secretaria de Administração: Luiz Carlos Marchiori; 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 

18.1. Da reunião una realizada para o recebimento dos envelopes, oferecimento de lances e 
verificação da documentação da proponente habilitada, todas especificamente delineadas neste Edital, 
será lavrada ata circunstanciada que mencionará todas as proponentes, as propostas apresentadas, as 
reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que houver durante a realização do certame, 
devendo a ata ser assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, bem como pelas proponentes ainda 
presentes ao final da reunião.  
18.2. Em caso de ausência de assinaturas na documentação/proposta de preços, poderá o 
Representante Credenciado, fazê-lo durante a sessão.  
18.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação. Poderá ser revogada, no todo 
ou em parte, pelo Chefe do Poder Executivo ou Secretário Municipal por razões de interesse público 
derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo ser anulada de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado, se houver ilegalidade.  
18.4. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na proposta e documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo.  
18.5. É vedado ao proponente retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.  
18.6. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.  
18.7. A participação da proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.  
18.8. Será comunicada por escrito, às empresas que retirarem o Edital, qualquer alteração que 
importe modificação em seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.  
18.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas e documentação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas.  
18.10. A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste pregão, 
senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.  
18.11. Recomenda-se às proponentes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto.  
18.12. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da 
licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado. 
18.13. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos serão dirimidas pelo Pregoeiro, no endereço mencionado 
no Item 1, pelo e-mail licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br ou através do telefone (49) 3221-8000.  
18.14. O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de 
Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
19. ANEXOS DO EDITAL  
19.1. Integram este Edital, os seguintes anexos: Integram este Edital, os seguintes anexos: 
a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços; 
c) ANEXO III – Carta de Credenciamento; 
d) ANEXO IV – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação; 



 

 

e) ANEXO V – Declaração do Menor; 
f) ANEXO VI – Descrição dos itens, estimativa de consumo e preço máximo; 
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração de Enquadramento (ME e EPP); 
h) ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (MEI); 
i) ANEXO IX – Declaração de inexistência de servidor público municipal no quadro societário; 
j) Anexo X – Minuta de Contrato; 
 
Otacílio Costa/SC, 10 de novembro de 2022. 
 
 
RODRIGO BARTH PEREIRA 
PREGOEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2022 

 
1. DO OBJETO:  
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo na captação de 
recursos, cadastramento, execução e prestação de contas junto a convênios federais, estaduais e 
Municipais no atendimento as secretarias e fundos do Município de Otacílio Costa. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
CUSTO 

UN.(R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

1 

 
Contratação de empresa para 

prestação de serviços de apoio 

administrativo na captação de 

recursos, cadastramento, 

execução e prestação de contas 

junto a convênios federais, 

estaduais e municipais no 

atendimento as secretarias e 

fundos do Município de 

Otacílio Costa, em todas as 

suas extensões.  

Hora 

Técnica 
480 R$ 125,00 R$ 60.000,00 

     R$ 60.000,00 

 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A contratação de uma assessoria técnica especializada, tem como finalidade atender ao contido na 
Legislação Federal e Estadual na execução de programas e projetos que envolvam a transferência de 
recursos financeiros do Orçamento Geral da União Federal e do Estado de Santa Catarina para o 
Município através da formalização de convênios, termos de compromissos, termos de ajuste, termos de 
adesão, instrumentos similares e programas de ação continuada, bem como, quando na elaboração e 
encaminhamento da prestação de contas dos recursos que forem repassados por quaisquer dos 
instrumentos acima mencionados para o Município. 
O Município possui vários convênios, no âmbito estadual e federal, o qual é necessário realizar o 
acompanhamento dos mesmos, fazendo suas prestações de contas, inserir propostas no sistema de 
convênios do Governo do Estado, conforme descrito neste Termo de Referência. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: Fornecimento do objeto acima descrito, com as seguintes 
características: 
 
3.1. CONSULTORIA: As atividades de Consultoria são aquelas desenvolvidas pela Equipe da Contratante 
com suporte da Contratada, pelo qual haverá a transmissão de conhecimento para que, ao longo do 
tempo, a Equipe da Contratante possa desenvolver as atividades de forma mais independente. 



 

 

A Contratada ficará responsável por fornecer todo o suporte necessário para que a Equipe da 
Contratante possa elaborar os projetos, desenvolver os documentos necessários e obrigatórios, estar 
ciente quanto as implicações e suas responsabilidades perante as legislações obrigatórias e realizar o 
preenchimento dos sistemas governamentais, desde a etapa de captação até prestação de contas, para 
os sistemas: Sistemas do Governo Estadual (SIGEF, SGPE, DART, SINFAT) e Federal (SICONV, SIMEC, 
SISMOB, FNS, SIGARP, SIAFI, SIGOB e outros; 
 
3.2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
A captação de recursos envolve atividades que visam contribuir para investimentos em políticas públicas 
financiadas por meio de transferências voluntárias de recursos. Consiste na identificação e planejamento 
de demandas, mapeamento das fontes de recursos para a ampliação dos investimentos, elaboração de 
projetos para participação nos programas e seleções públicas e acompanhamento da análise até a fase 
de conveniamento. Nesta etapa serão realizadas atividades de: 
a) Realização de reuniões com a Equipe da contratante para realizar o levantamento e mapeamento das 
demandas; 
b) Identificação das possíveis formas de captação de recursos para as demandas apresentadas; 
c) Acompanhamento das oportunidades de captação conforme demandas previamente levantadas; 
d) Monitoramento dos programas, editais, chamadas públicas e sistemáticas dos órgãos do Governo 
Municipal, Estadual e Federal nos diversos sistemas, sites institucionais, Diário Oficial dos Municípios, 
Diário Oficial da União; 
e) Realização de comunicação sobre a abertura de programas, editais, chamadas públicas, sistemáticas e 
oportunidades para inscrição de projetos; 
f) Monitoramento com o contratante quanto ao interesse, desenvolvimento dos projetos e 
cadastramento 
das propostas junto as Oportunidades identificadas; 
g) Fornecer suporte técnico especializado na elaboração de propostas para a captação de recursos; 
h) Fornecer suporte técnico para os cadastros nos diversos sistemas dos Governos Municipal, Estadual, 
Federal, Empresas Privadas e Organismos Internacionais; 
i) Monitoramento da tramitação das propostas cadastradas e enviadas aos órgãos para análise técnica; 
j) Fornecer suporte técnico no cumprimento de pareceres técnicos; 
k) Acompanhamento da aprovação das propostas; 
l) Acompanhamento das publicações relacionadas às propostas junto ao Diário Oficial do Município, 
Estado de Santa Catarina e da União; 
m) Monitoramento das regularidades referente a transferências voluntárias junto Diário Oficial dos 
Municípios, Estado de Santa Catarina e da União; 
n) Monitoramento da celebração de novos convênios 
 
3.3. GESTÃO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS: 
A gestão de Instrumentos Jurídicos é a etapa que abrange desde o momento de assinatura do 
instrumento e toda a sua execução física-financeira. É composta por atividades técnicas desenvolvidas 
com o intuito de garantir a legalidade e eficiência na aplicação dos recursos captados. Nesta etapa serão 
realizadas atividades de: 
a) Fornecer suporte para a equipe da Contratada quanto a realização do planejamento para a execução 
dos Instrumentos Jurídicos; 
b) Monitoramento da emissão de nota de empenho dos recursos dos Instrumentos Jurídicos; 
c) Monitoramento da emissão das ordens de pagamento; 



 

 

d) Notificação para o Contratante sobre a emissão das notas de empenho e das ordens de pagamento; 
e) Fornecimento de informações sobre a execução física dos Instrumentos Jurídicos com base nas 
normativas, legislações, regras e manuais do Concedente; 
f) Monitoramento quanto a realização das atualizações nas normativas, legislações, regras e manuais 
para a execução dos Instrumentos Jurídicos e realização da comunicação ao Contratante; 
g) Fornecer suporte técnico para realização do registro de execução dos Instrumentos Jurídicos nos 
sistemas governamentais (Municipal, Estadual e Federal), de Empresas privadas e Organismos 
Internacionais; 
h) Monitoramento e controle dos prazos dos Instrumentos Jurídicos (cláusula suspensiva e vigência); 
i) Fornecer suporte técnico para realizar o cumprimento dos pareceres técnicos emitidos aos 
Instrumentos Jurídicos; 
j) Suporte in loco por meio de visitas periódicas de monitoramento; 
 
3.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
A prestação de contas envolve atividades que visam à transparência e legalidades de todos os atos 
executados ao longo da vigência dos Instrumentos Jurídicos. Consiste na realização da prestação de 
contas conforme as especificações dos Concedentes dos recursos e legislações vigentes. Nesta etapa 
serão realizadas atividades de: 
a) Monitoramento dos prazos das prestações de contas; 
b) Fornecer suporte técnico para elaboração das prestações de contas de convênios; 
c) Fornecer suporte técnico para registro das prestações de contas dos Instrumentos Jurídicos nos 
sistemas governamentais (Municipal, Estadual e Federal), de Empresas privadas e Organismos 
Internacionais; 
d) Monitoramento do registro da prestação de contas; 
e) Acompanhamento dos pareceres técnicos das prestações de contas; 
f) Fornecer suporte técnico para o cumprimento dos pareceres; 
g) Monitoramento da aprovação das prestações de contas. 
 
4. CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. O Município deverá: 
a) Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio necessários à execução 
das atividades contratadas, especialmente quando das visitas técnicas. 
b) Disponibilizar em tempo hábil e formato adequado os documentos, dados e informações necessários, 
e/ou permitir o acesso aos sistemas e arquivos para obtê-las, para que a contratada possa executar seus 
serviços. 
c) Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 
d) Observar as condições e os prazos estipulados para solicitar a execução das atividades.  
 
4.2. Da contratada: 
a) Prestar os serviços acima mencionados aos gestores, mediante solicitação do Prefeito ou Secretário de 
Administração/Finanças, por meio de conversas telefônicas, e-mail, programas de troca de mensagens, 
e, ainda, presencialmente, pelo menos 01 (vez) na semana, à sede do Poder Executivo para execução de 
trabalhos “in loco”.  



 

 

b) A visita técnica semanal poderá ser realizada conforme a necessidade do Executivo e disponibilidade 
do contratado mediante ajuste prévio, entre o Prefeito ou Secretário de Administração/Finanças e o 
consultor técnico, do dia e hora em que será realizada. 
c) Quando solicitada a emissão de orientações técnica por escrito, o contratado terá o prazo de 3 (três) à 
10 (dez) dias úteis, a depender da complexidade da matéria e extensão do estudo, após o recebimento 
do pedido, para entrega do trabalho. 
d) Em qualquer caso, o início do prazo da contratada só começará a contar quando lhe forem fornecidos 
todos os documentos, dados e informações necessários à execução dos serviços solicitados se não 
fornecidos no momento da solicitação, e/ou após a disponibilização e acesso aos sistemas e documentos 
pertinentes.  
e) Não será admitida a substituição do(s) profissional(is), salvo por outro de igual ou superior habilitação 
e experiência, e por motivo justificado, desde que aceito pela administração municipal; 
f) Os valores propostos pelo licitante para atendimento do objeto deverão incluir todas as despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações, inclusive as visitas técnicas à sede da do Executivo 
Municipal.  
g) O contratado deverá apresentar relatório circunstanciado dos serviços prestados, indicando as 
atividades desempenhadas, além da indicação das datas de realização das visitas técnicas. 
 
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês seguinte à apresentação da nota fiscal 
com o comprovante de recebimento/serviços realizado(s).  
6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:  
6.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. 
 
Otacílio Costa/SC, 10 de novembro de 2022. 
 
 

Rodrigo Barth Pereira 
Pregoeiro Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Razão Social: __________________________________________________________ 
Nome Fantasia_________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________Bairro:_______________Município: 
____________________Estado: __________ CEP: _____________ 
Fone: _________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________ 

 
LOTE 01 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
CUSTO 

UN.(R$) 
PREÇO TOTAL (R$) 

1 

 
Contratação de empresa para 

prestação de serviços de apoio 

administrativo na captação de 

recursos, cadastramento, 

execução e prestação de contas 

junto a convênios federais, 

estaduais e municipais no 

atendimento as secretarias e 

fundos do Município de 

Otacílio Costa, em todas as 

suas extensões.  

Hora 

Técnica 
480 R$ 125,00 R$ 60.000,00 

     R$ 60.000,00 

 
2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: 
a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.  
b) Prazo e local para entrega: conforme estabelecido no edital.  
c) Concordo com todas as exigências do Edital.  
 
LOCAL/DATA 
 
 
Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa 

 



 

 

ANEXO III 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..............., portador(a) da Cédula de Identidade n° 
..................... e inscrito no CPF/MF sob n° ......................., a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° XX/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa............................, inscrita no CNPJ 
................................................., bem como formular propostas, fazer lances de preço, interpor recurso ou 
dele desistir e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
 
 
........................., ........ de ........................de 2022.  
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Carimbo da empresa 
 
Carimbo do CNPJ: 
 
 
 
Observação: Esta Declaração deverá vir acompanhada de cópia do Contrato Social ou Estatuto (original 
ou fotocópia autenticada). 
 
 



 

 

ANEXO IV 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

A empresa............................, inscrita no CNPJ ........................................., sediada em …………, 
declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua 
habilitação no presente processo licitatório. 
 
OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer 
constar tal ressalva. 
 
 
 
........................., ........ de ........................de 2022.  
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Carimbo da empresa 
 
Carimbo do CNPJ: 



 

 

ANEXO V 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
DECLARAÇÃO DO MENOR 

 
Declaro que a empresa __________________________________________ inscrita no CNPJ nº 

________________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. 
(a)_____________________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________ CPF nº___________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, 
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
(    )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
........................., ........ de ........................de 2022.  
 
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Carimbo da empresa 
 
Carimbo do CNPJ: 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 



 

 

ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 
LOTE 01 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
CUSTO 

UN.(R$) 
PREÇO TOTAL (R$) 

1 

 
Contratação de empresa para 

prestação de serviços de apoio 

administrativo na captação de 

recursos, cadastramento, 

execução e prestação de contas 

junto a convênios federais, 

estaduais e municipais no 

atendimento as secretarias e 

fundos do Município de 

Otacílio Costa, em todas as 

suas extensões.  

Hora 

Técnica 
480 R$ 125,00 R$ 60.000,00 

     R$ 60.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 

 
(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte) 

 
A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada [rua, cidade, 

Estado], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de 
Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 
enquadra como [Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens 
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 
3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades deste ser: 
 
( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os 
benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar 
em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
........................., ........ de ........................de 2022.  
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
Observações:  
● Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos 
termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  
● A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante 
como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento 
diferenciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 

(Obrigatória para MEI – Microempreendedores Individuais) 
 

A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], 
neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 
n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadrar como 
Microempreendedor Individual, nos termos do art. 18-A, § 1º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de 
dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas pela 
referida lei, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades disto, ser:  
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – Empresário individual que 
se enquadra na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002  - Código Civil, ou o 
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de 
serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais),  que seja optante pelo Simples Nacional 
e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.  
 
........................., ........ de ........................de 2022.  
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
Observações: Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos 
termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006. A não apresentação desta declaração será interpretada 
como não enquadramento da licitante como MEI, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não 
utilização do direito de tratamento diferenciado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966


 

 

ANEXO IX 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO QUADRO 

SOCIETÁRIO 
 
  A Empresa…………………………………………...., inscrita 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 que não possui em seu quadro societário 
servidor público ou dirigente do poder executivo do Município de Otacílio Costa, Fundos e/ou Fundações 
municipais. 
 
 
 
........................., ........ de ........................de 2022.  
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 



 

 

ANEXO X 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº_____/2022 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO, MENSAL, DE SOFTWARE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
MUNICIPALIDADE DE OTACÍLIO COSTA - SC E 
____________________________________________.  

 
O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob nº 75.326.066/0001-75, neste ato representado pelo Prefeito (a) Municipal, Sr(a). Fabiano Baldessar 
de Souza, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e ______________________ Inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º _____________________________com Inscrição Estadual sob nº _____________________________com 
sede na *****, nº, Bairro _________________________________na cidade de __________________CEP: 
________________________neste ato representada por seu _______________________________Sr. 
___________________denominado CONTRATADA, tendo em vista o preço homologado na licitação por PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 005/2022, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 
8.666/93 com suas modificações, e demais normas legais pertinentes mediante o estabelecimento das seguintes 
cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
JUNTO A CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E FUNDOS DO 
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, EM TODAS AS SUAS EXTENSÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, 
objeto do Pregão Presencial nº. 06/2022, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, 
independente de transcrição, correspondendo aos itens. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO  
2.1. O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado mensalmente conforme requisitado pelo Setor 
competente. 
CLÁUSULA TERCEIRA  - DO PREÇO 
3.1. O preço, para a presente contratação, é no valor total de R$ ______________________________ 
(__________________________) sendo discriminados conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
CUSTO 

UN.(R$) 
PREÇO TOTAL (R$) 

1 

 
Contratação de empresa para prestação 
de serviços de apoio administrativo na 
captação de recursos, cadastramento, 
execução e prestação de contas junto a 
convênios federais, estaduais e 
municipais no atendimento as secretarias 
e fundos do Município de Otacílio Costa, 
em todas as suas extensões.  

Hora 
Técnica 

480 R$ 125,00 R$ 60.000,00 

     R$ 60.000,00 

 



 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
Fornecimento do objeto acima descrito, com as seguintes características: 
4.1. CONSULTORIA: As atividades de Consultoria são aquelas desenvolvidas pela Equipe da Contratante com 
suporte da Contratada, pelo qual haverá a transmissão de conhecimento para que, ao longo do tempo, a 
Equipe da Contratante possa desenvolver as atividades de forma mais independente. 
A Contratada ficará responsável por fornecer todo o suporte necessário para que a Equipe da Contratante 
possa elaborar os projetos, desenvolver os documentos necessários e obrigatórios, estar ciente quanto as 
implicações e suas responsabilidades perante as legislações obrigatórias e realizar o preenchimento dos 
sistemas governamentais, desde a etapa de captação até prestação de contas, para os sistemas: Sistemas do 
Governo Estadual (SIGEF, SGPE, DART, SINFAT) e Federal (SICONV, SIMEC, SISMOB, FNS, SIGARP, SIAFI, SIGOB e 
outros; 
4.2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
A captação de recursos envolve atividades que visam contribuir para investimentos em políticas públicas 
financiadas por meio de transferências voluntárias de recursos. Consiste na identificação e planejamento de 
demandas, mapeamento das fontes de recursos para a ampliação dos investimentos, elaboração de projetos 
para participação nos programas e seleções públicas e acompanhamento da análise até a fase de 
conveniamento. Nesta etapa serão realizadas atividades de: 
a) Realização de reuniões com a Equipe da contratante para realizar o levantamento e mapeamento das 
demandas; 
b) Identificação das possíveis formas de captação de recursos para as demandas apresentadas; 
c) Acompanhamento das oportunidades de captação conforme demandas previamente levantadas; 
d) Monitoramento dos programas, editais, chamadas públicas e sistemáticas dos órgãos do Governo Municipal, 
Estadual e Federal nos diversos sistemas, sites institucionais, Diário Oficial dos Municípios, 
Diário Oficial da União; 
e) Realização de comunicação sobre a abertura de programas, editais, chamadas públicas, sistemáticas e 
oportunidades para inscrição de projetos; 
f) Monitoramento com o contratante quanto ao interesse, desenvolvimento dos projetos e cadastramento 
das propostas junto as Oportunidades identificadas; 
g) Fornecer suporte técnico especializado na elaboração de propostas para a captação de recursos; 
h) Fornecer suporte técnico para os cadastros nos diversos sistemas dos Governos Municipal, Estadual, Federal, 
Empresas Privadas e Organismos Internacionais; 
i) Monitoramento da tramitação das propostas cadastradas e enviadas aos órgãos para análise técnica; 
j) Fornecer suporte técnico no cumprimento de pareceres técnicos; 
k) Acompanhamento da aprovação das propostas; 
l) Acompanhamento das publicações relacionadas às propostas junto ao Diário Oficial do Município, Estado de 
Santa Catarina e da União; 
m) Monitoramento das regularidades referente a transferências voluntárias junto Diário Oficial dos Municípios, 
Estado de Santa Catarina e da União; 
n) Monitoramento da celebração de novos convênios 
4.3. GESTÃO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS: 
A gestão de Instrumentos Jurídicos é a etapa que abrange desde o momento de assinatura do instrumento e 
toda a sua execução física-financeira. É composta por atividades técnicas desenvolvidas com o intuito de 
garantir a legalidade e eficiência na aplicação dos recursos captados. Nesta etapa serão realizadas atividades 
de: 



 

 

a) Fornecer suporte para a equipe da Contratada quanto a realização do planejamento para a execução dos 
Instrumentos Jurídicos; 
b) Monitoramento da emissão de nota de empenho dos recursos dos Instrumentos Jurídicos; 
c) Monitoramento da emissão das ordens de pagamento; 
d) Notificação para o Contratante sobre a emissão das notas de empenho e das ordens de pagamento; 
e) Fornecimento de informações sobre a execução física dos Instrumentos Jurídicos com base nas normativas, 
legislações, regras e manuais do Concedente; 
f) Monitoramento quanto a realização das atualizações nas normativas, legislações, regras e manuais para a 
execução dos Instrumentos Jurídicos e realização da comunicação ao Contratante; 
g) Fornecer suporte técnico para realização do registro de execução dos Instrumentos Jurídicos nos sistemas 
governamentais (Municipal, Estadual e Federal), de Empresas privadas e Organismos Internacionais; 
h) Monitoramento e controle dos prazos dos Instrumentos Jurídicos (cláusula suspensiva e vigência); 
i) Fornecer suporte técnico para realizar o cumprimento dos pareceres técnicos emitidos aos Instrumentos 
Jurídicos; 
j) Suporte in loco por meio de visitas periódicas de monitoramento; 
4.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
A prestação de contas envolve atividades que visam à transparência e legalidades de todos os atos executados 
ao longo da vigência dos Instrumentos Jurídicos. Consiste na realização da prestação de contas conforme as 
especificações dos Concedentes dos recursos e legislações vigentes. Nesta etapa serão realizadas atividades de: 
a) Monitoramento dos prazos das prestações de contas; 
b) Fornecer suporte técnico para elaboração das prestações de contas de convênios; 
c) Fornecer suporte técnico para registro das prestações de contas dos Instrumentos Jurídicos nos sistemas 
governamentais (Municipal, Estadual e Federal), de Empresas privadas e Organismos Internacionais; 
d) Monitoramento do registro da prestação de contas; 
e) Acompanhamento dos pareceres técnicos das prestações de contas; 
f) Fornecer suporte técnico para o cumprimento dos pareceres; 
g) Monitoramento da aprovação das prestações de contas. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1. O presente contrato vigorará durante doze meses a partir da data de sua assinatura e publicação no diário 
oficial, podendo ser prorrogado por até 48 meses, nos termos do artigo 57, IV da Lei 8.666/93. 
5.2. Em casos de extinção natural ou rescisão antecipada deverá a CONTRATADA fornecer a base de dados ou 
prover meios de acesso para obtenção de backup da mesma pela CONTRATANTE. 
5.3. Fica expressamente previsto neste contrato, a possibilidade de acréscimo ou redução das quantidades 
licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
7.1. O pagamento mensal do licenciamento será realizado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente 
ao da prestação de serviços, realizado via boleto bancário, importando os valores conforme a proposta 
apresentada no processo de licitação, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, de acordo com os termos 
do art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93. 
7.2. Os valores contratados serão automaticamente reajustados, mediante termo aditivo contratual, depois de 
decorridos 12 (doze) meses da assinatura contratual, com base no índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) acumulado no período, ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo. Os efeitos 
financeiros do reajuste iniciarão a partir do mesmo dia do prazo limite acima estabelecido. 
7.3. Os valores poderão ser revistos somente nos termos do artigo 65, I, d da Lei 8.666/93. 



 

 

7.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento 
ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
8.1. As despesas decorrentes do licenciamento do Direito de uso dos sistemas objeto do presente contrato 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

15 
27-0.1.00.0117 

 
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO 
9.1. O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório nº 142/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 
006/2022, cujos termos logo constituem parte integrante da presente avença. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. O Município deverá: 
a) Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio necessários à execução das 
atividades contratadas, especialmente quando das visitas técnicas. 
b) Disponibilizar em tempo hábil e formato adequado os documentos, dados e informações necessários, e/ou 
permitir o acesso aos sistemas e arquivos para obtê-las, para que a contratada possa executar seus serviços. 
c) Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 
d) Observar as condições e os prazos estipulados para solicitar a execução das atividades.  
 
10.2. Da contratada: 
a) Prestar os serviços acima mencionados aos gestores, mediante solicitação do Prefeito ou Secretário de 
Administração/Finanças, por meio de conversas telefônicas, e-mail, programas de troca de mensagens, e, 
ainda, presencialmente, pelo menos 01 (vez) na semana, à sede do Poder Executivo para execução de 
trabalhos “in loco”. 
b) A visita técnica semanal poderá ser realizada conforme a necessidade do Executivo e disponibilidade do 
contratado mediante ajuste prévio, entre o Prefeito ou Secretário de Administração/Finanças e o consultor 
técnico, do dia e hora em que será realizada. 
c) Quando solicitada a emissão de orientações técnica por escrito, o contratado terá o prazo de 3 (três) à 10 
(dez) dias úteis, a depender da complexidade da matéria e extensão do estudo, após o recebimento do pedido, 
para entrega do trabalho. 
d) Em qualquer caso, o início do prazo da contratada só começará a contar quando lhe forem fornecidos todos 
os documentos, dados e informações necessários à execução dos serviços solicitados se não fornecidos no 
momento da solicitação, e/ou após a disponibilização e acesso aos sistemas e documentos pertinentes.  
e) Não será admitida a substituição do(s) profissional(is), salvo por outro de igual ou superior habilitação e 
experiência, e por motivo justificado, desde que aceito pela administração municipal; 
f) Os valores propostos pelo licitante para atendimento do objeto deverão incluir todas as despesas necessárias 
ao cumprimento integral das obrigações, inclusive as visitas técnicas à sede da do Executivo Municipal.  
g) O contratado deverá apresentar relatório circunstanciado dos serviços prestados, indicando as atividades 
desempenhadas, além da indicação das datas de realização das visitas técnicas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 



 

 

11.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se 
tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte 
dele.     
11.2. A alteração proveniente do reajuste contratual previsto no item 7.3 poderá ser executada por simples 
apostila de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
12.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato 
enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos. 
12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar da 
convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
12.4. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitará a proponente vencedora à multa de mora no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total contratado.  
12.5. No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, multa de 10% sobre o valor global do contrato, 
a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão definitiva.  
12.6. A proponente estará sujeita a multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor total do empenho, sem 
prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, quando:  
a) Houver desistência do fornecimento dos produtos após a adjudicação da licitação;  
b) Não for entregue os produtos no prazo estabelecido neste Edital;  
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.  
12.7. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da 
Lei, após a instauração de processo administrativo:  
a) Advertência;  
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;  
c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7° da Lei n° 
10.520/02;  
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e 
cancelamento de seu registro cadastral.  
12.8. Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro prazo de validade de sua 
proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da licitação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.  
12.9. A aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima-Terceira, compete ao Chefe do Poder Executivo ou ao 
Secretário Municipal, conforme o caso, após prévia manifestação do Departamento Jurídico.  
As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial do Estado.  
A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da proponente inadimplente por 
eventuais perdas ou danos causados ao Município de Otacílio Costa.  
No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
12.10. As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial. 



 

 

12.11. Incorrendo o licitante numa das hipóteses descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do parágrafo quarto será 
sancionado com a multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor proposto pelo faltoso, considerando-se a 
quantidade total pretendida. 
12.12.  A aplicação da penalidade “multa” não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
venha a aplicar, cumulativamente, as sanções previstas neste contrato e edital vinculado.  
12.13. As sanções dispostas nas alíneas “c” e “d” do parágrafo quarto poderão ser também aplicadas àquelas que, 
em razão dos contratos regidos pela Lei 8.666/1993: 
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; e 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
13.1.  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77, da Lei Federal 8.666/93 ou extinção natural pelo decurso do prazo; 
13.2. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do 
contrato: 
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável, de todo ou parte deste contrato, serão precedidos de 
comunicação por escrito através de Termo Aditivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, efetuado no 1º 
dia útil de qualquer mês; caso seja cancelado em outro dia, será considerado como início, o 1º dia útil do mês 
subsequente. 
c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou 
suspenso, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1. As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de Otacílio Costa/SC para dirimir 
qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 
     
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e 
rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
                                  
Otacílio Costa/SC, ........./......../..........  
 
_________________________________________ 
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA 
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 


