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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

1. PREÂMBULO  

 

1.1. O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

nº. 01.612.528/0001-84, com sede a Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, CEP sob nº 89.905-000, através do Sr. 

CELSO BIEGELMEIER, Prefeito Municipal, portador do CPF nº. 423.780.609-04, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo 

MENOR PREÇO UNITÁRIO, EXCLUSIVA PARA ME’S, EPP’S e MEI’S, destinado a selecionar propostas para 

contratação de serviços técnicos especializados de Treinamento, Consultoria e Assessoria aplicadas ao setor público, 

abrangendo capacitação contínua através da transferência de conhecimentos, acompanhamento e orientação às áreas: 

Tributária, Econômico/Fiscal, Previdenciária, Controladoria Interna, Atos Normativos e Contraditórios ao TCE/SC, de 

forma presencial na sede do Município, para continua capacitação dos servidores, e de forma remota, mediante orientações 

a distância via telefone, correio eletrônico outras facilidades tecnológicas, bem como, na sede da Proponente, conforme 

especificações e quantidades descritas no Anexo II, que fica fazendo parte do presente Edital, que fica fazendo parte do 

presente Edital, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/1993, consolidada e pelo 

artigo 175 da Constituição Federativa do Brasil, Lei Complementar n.º 123/2006, pela Lei Orgânica Municipal e demais 

normas legais pertinentes pelas condições deste Edital e pelas demais normas legais aplicáveis à espécie., contendo as 

seguintes disposições: 

 

1.2. O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA, contendo respectivamente a 

documentação de habilitação e as propostas de preços dos interessados, dar-se-á até as 08h45min do dia 18 de JUNHO de 

2021, no Setor de Compras e Licitações. 

 

1.3. O início da abertura dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO dar-se-á às 09h00min do dia 18 de JUNHO de 2021, 

na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirante/SC, no mesmo local retro estabelecido. Havendo a 

concordância de todos os proponentes com o resultado da fase de habilitação, bem como a desistência expressa de 

interposição de recursos, de acordo com o disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, formalizada na respectiva Ata 

ou Termo de Renúncia, proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos Envelopes 02 – PROPOSTA, contendo as 

propostas dos proponentes habilitados.                                  

 

1.4. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes "HABILITAÇÃO" e 

"PROPOSTAS" referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal 

de Bandeirante. 

 

1.5. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, principalmente, relativos a: 

1.5.1. Recebimento dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA"; 

1.5.2. Abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO"; 

1.5.3. Divulgação das empresas habilitadas e inabilitadas; 

1.5.4. Devolução dos envelopes "PROPOSTA" às licitantes inabilitadas; 

1.5.5. Abertura dos envelopes "PROPOSTA" das licitantes habilitadas; 

 

1.6. As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão comunicadas diretamente aos representantes legais das 

licitantes presentes, lavradas em ata, ou ainda, por meio de ofício, principalmente quanto à: 

1.6.1. Habilitação ou inabilitação da licitante; 

1.6.2. Julgamento das propostas; 

1.6.3. Resultado de recurso porventura interposto; 

1.6.4. Resultado de julgamento desta Licitação; 

1.6.5. Esclarecimento de dúvidas. 

 

1.7. Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência; 

ANEXO II Modelo de Proposta de Preços; 
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ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento para representante de empresa licitante; 

ANEXO IV Modelo declaração trabalhista;  

ANEXO V Modelo de declaração de idoneidade; 

ANEXO VI Modelo declaração para ME e EPP; 

ANEXO VII Modelo declaração de não Parentesco; 

ANEXO VIII Minuta do contrato de prestação de serviços; 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O presente edital tem por objetivo a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS AO 

SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO CAPACITAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTOS, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS ÁREAS: TRIBUTÁRIA, 

ECONÔMICO/FISCAL, PREVIDENCIÁRIA, CONTROLADORIA INTERNA, ATOS NORMATIVOS E 

CONTRADITÓRIOS AO TCE/SC, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE FORMA 

REMOTA, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES.”, conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I, que fica fazendo parte do presente Edital. 

 

2.2. Os serviços, objeto desta licitação, compreendem TREINAMENTO, CONSULTORIA e ASSESSORIA com 

contínua CAPACITAÇÃO dos Gestores e demais técnicos envolvidos nas atividades descritas no Termo de Referência. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Os serviços deverão ser prestados pela Empresa ou Pessoa Física, com registro no respectivo conselho profissional 

atinentes à atividade principal constante no CNAE da mesma, bem como, de todos os membros da equipe técnica, 

devidamente registrados nos seus respectivos conselhos, com jurisdição no Estado em que for sediada a empresa 

proponente. 

 

3.2. A Contratada irá prestar serviços técnicos profissionais no âmbito da Administração Pública na entidade Prefeitura e 

Fundos Municipais e nas condições e períodos destacados no Termo de Referência. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

  

4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" (habilitação), devendo a 

Comissão Permanente de Licitações julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1º do art. 113 da mesma Lei (o protocolo deverá ser realizado junto ao Departamento de Compras e Licitação 

na Prefeitura Municipal de Bandeirante, sita a Avenida Marechal Deodoro, nº. 146.  

 

Nota: Não serão aceitos recursos enviados por meio eletrônico (e-mail, fax ou 

similar). 

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a Administração a licitante que não o fizer 

até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos envelopes "PROPOSTAS", as falhas ou irregularidades que o 

viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto 

quando houver disposição expressa em contrário. 

 

4.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no item anterior em dia de expediente no Município de Bandeirante. 

 

4.4.A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste processo licitatório até o trânsito 

em julgado da decisão a ela pertinente.  

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO (documentos fora dos envelopes) 

 

DA PARTICIPAÇÃO  
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5.1. Poderão apresentar-se à licitação as empresas: 

 

5.1.1. Devidamente inscritos no Cadastro de Licitantes do Município de Bandeirante, com Certificado do Registro 

Cadastral válido na data da abertura presente licitação e os não cadastrados, nos termos dos parágrafos 2° e 9° do art. 22 

da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993, consolidada, e nas condições previstas neste Edital. 

 

5.1.2. Todos os interessados do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma 

indicada neste Edital. 

 

5.1.3. A participação neste certame importa ao proponente na irrestrita e irretratável aceitação das condições estabelecidas 

no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive 

quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá entregar os produtos objeto da presente licitação conforme as 

condições fixadas contratualmente.  

 

5.2. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente. 

 

5.2.1. Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

 

5.2.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta das 

esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o Município de Bandeirante, cujo conceito abrange a Administração Direta e Indireta, as Entidades com personalidade 

jurídica de direito privado sob o seu controle e as Fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do 

impedimento; 

 

5.2.3. Não será admitida a participação de empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

 

5.2.4. Os interessados cujo (s) proprietário (s) ou sócio (s) seja (m) servidor (es) público (s), vereadores ou agentes políticos 

do Município de Bandeirante/SC, conforme vedação no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5.2.5. As observâncias das vedações dos itens anteriores são de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

5.3. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI, 

MICROEMPRESAS – ME e as EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, na disputa dos itens cujo valor 

máximo estimado no edital não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos dos artigos 47 e 48, I da Lei 

Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014: 

 

5.3.1. Ficando comprovado que existe o mínimo de três propostas válidas de licitantes que se enquadrem em MEI, ME ou 

EPP, a licitação passará a ser: 

 

5.3.1.1. EXCLUSIVA: para as MEI, ME e EPPs classificadas nos itens cujo valor máximo estimado no Edital não 

ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme Art. 6º do Decreto Federal n° 8.538/2015. 

 

ACÓRDÃO Nº 42/2014 - TCU - Plenário – O CNAE é apenas um indicador, mas não pode ser 

tomado como prova absoluta acerca da compatibilidade ou não entre a atividade do licitante e 

o objeto licitado – Acórdão 1.203/2011 - TCU – Plenário. 

 

5.3.2. Não se aplica os benefícios previstos no item 4.3 (Art. 49 da LC nº 123 e LC nº 147/14), quando NÃO 

HOUVER TRÊS LICITANTES com propostas válidas enquadradas como MEI, ME ou EPP, conforme Artigo 10, 

inciso I do Decreto Federal nº 8.538/2015, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no Edital. 

 

5.3.3. Não havendo mínimo de três licitantes enquadradas (MEI, ME e/ou EPP), será estendido o certame a todos os 

demais licitantes participantes, inclusive à Pessoas Físicas. 

 

5.3.4. Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresa de Pequeno Porte, as licitantes deverão apresentar 

Certidão Atualizada de Enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Artigo 8º da 

I.N. 103/2007 do DNRC), fornecida pela Junta Comercial da sede da Licitante, expedida com data não superior a 180 dias 

(da sessão) de acordo com a instrução normativa DRNC nº 103/2007, ou Declaração Atualizada da Junta Comercial 
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expedida com data não superior a 180 dias (da sessão), atestando seu enquadramento nas hipóteses da LC nº 123/2006, 

juntamente com a Declaração para ME e EPP –  (MODELO DO ANEXO VI) do presente Edital. 

 

5.4. Outras condições prévias: 

 

5.4.1. Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da habilitação e proposta do licitante, a Comissão de Licitações 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de credenciamento, 

trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação, nos termos do 

Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU). 

 

5.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em NOME DA EMPRESA LICITANTE e também de SEU SÓCIO 

MAJORITÁRIO, nos termos do Art. 12 da Lei 8.429/92, que prevê dentre sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

5.4.3. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitações reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

5.5. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos 

III e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/1993, consolidada. 

 

DO CREDENCIAMENTO (documentos fora dos envelopes) 

 

5.6. Na data, hora e local designados para realizar o certame, serão chamados os representantes dos proponentes licitantes, 

os quais deverão apresentar a pregoeira documento que comprove a existência dos poderes necessários para representar a 

empresa, para praticar todos os atos inerentes ao certame. 

 

5.7. Deverão ser apresentados no ato do credenciamento, apartado dos envelopes, os seguintes documentos (em via 

original ou autenticada em cartório, ou ainda em cópia seguido do original para conferência): 

 

5.7.1. Se tratando do responsável legal da empresa (diretor ou sócio): 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedade por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores e no caso de sociedade civil, do ato constitutivo acompanhado de 

prova da diretoria em exercício que demonstre a competência legal do interessado para representar e assinar pela empresa; 

e, 

 

b) carta de credenciamento (modelo constante do ANEXO III); e, 

 

c) cópia do RG e CPF; 

  

5.7.2. Se tratando de representante constituído (procurador): 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedade por 

ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores e no caso de sociedade civil, ato constitutivo 

acompanhado de prova da diretoria em exercício que demonstre a competência legal do interessado para representar e 

assinar pela empresa; 
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b) PROCURAÇÃO com firma reconhecida em cartório dando poderes para praticar todos os atos inerentes ao presente 

Edital, em especial formular propostas e lances, firmar acordos, interpor ou desistir de recursos, devidamente assinada; 

 

c) carta de credenciamento (modelo constante do ANEXO III); e, 

 

d) cópia do RG e CPF do procurador; 

 

5.7.3. Se tratando de empresa individual: 

 

a) registro comercial; e, 

 

b) carta de credenciamento (modelo constante do ANEXO III); 

 

c) cópia do RG e CPF; 

 

5.8. Todos os documentos apresentados em via original permanecerão no processo, exceto aqueles apresentados 

somente para conferência, juntamente com uma cópia. 

 

5.9. Apenas a pessoa credenciada poderá intervir no certame, sendo admitido apenas 01 (um) representante por proponente 

licitante na Sessão Pública. 

 

5.10. Por motivo de força maior ou quando da necessidade de realização de nova sessão pública, a empresa poderá 

credenciar novo representante legal, desde que este atenda às condições da licitação.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 

6.1. A proposta e os documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados no Departamento de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Bandeirante/SC, sito no endereço, data e horário supracitados em dois envelopes lacrados, 

denominados, respectivamente de Nº 01 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA, devendo 

conter na parte externa os seguintes dizeres: 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE 

ENVELOPE Nº 01 – 

HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021 

NOME DO PROPONENTE: 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE     

BANDEIRANTE 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021 

NOME DO PROPONENTE: 

 

 

6.2. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital, sendo aceita a remessa via postal, com 

aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicado para protocolo. O órgão 

licitante não se responsabilizará, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo 

hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital. 

 

6.3. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a participação de retardatários. 
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7. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 01) 

 

7.1. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar os documentos solicitados ou os apresentar 

com vícios. 

 

7.2. As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 02 (dois) invólucros distintos, fechados e indevassáveis, 

na qual se identifiquem, obrigatoriamente, em suas partes externas, além do nome da licitante, a modalidade e o número da 

licitação, identificados com a palavra "DOCUMENTAÇÃO" o invólucro nº 01 e "PROPOSTA" o invólucro nº 02.  

 

7.3. O envelope "DOCUMENTAÇÃO", contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, econômico-

financeira e técnica, deverá conter: 

 

7.3.1. Para comprovação da 8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93): 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades 

por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores.  

 

b) Registro do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

d) Cópia da cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) sócio-administrador(es) da proponente; 

 

e) Declaração da proponente de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração 

Pública de qualquer esfera de governo, de acordo com o MODELO CONSTANTE NO ANEXO V. (Em função do 

disposto no art. 97 da Lei Federal 8.666/93); 

 

f) Certificado de Registro Cadastral – CRC, fornecido pelo Departamento de Licitações do Município de Bandeirante/SC, 

dentro do seu período de vigência e com indicativo de fornecimento em categoria de grupo compatível com o objeto desta 

licitação, de acordo com o parágrafo 2º do art. 22 da lei 8.666/93; 

 

Nota explicativa: A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado 

pelas licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão 

cadastrador. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão 

Permanente de Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de 

Licitantes do Município de Bandeirante/SC, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, 

suspenso ou vencido. 

 

g) As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar a Certidão 

ou Declaração requerida no item 4.3.4, juntamente com a Declaração para ME e EPP – MODELO DO ANEXO VI. 

 

h) Registro ou inscrição, no Conselho Regional competente, em área compatível com o objeto da Licitação 

(Contabilidade), da empresa licitante, na seccional do Estado em que for sediada a empresa proponente. 

 

i) Comprovação, mediante a apresentação da certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, relativa ao domicilio do 

licitante, comprovando que o proponente possui capital social integralizado igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor total orçado pela Administração para a execução do objeto desta licitação. 

 

7.3.2. Para comprovação da REGULARIDADE FISCAL (art. 29, da Lei Federal nº 8.666/93): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da proponente; 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da proponente; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL; 

 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

g) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.3.3. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31, da Lei Federal nº 8.666/93): 

 

7.3.3.1. Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina: 

 

a) Prova de Negativa de Falência e Concordata, emitida no sistema E-PROC (NOVO); e ainda, 

 

b) Prova de Negativa de Falência e Concordata, emitida no sistema SAJ; 

 

7.3.3.1. Para as empresas sediadas nos demais estados: 

 

c) Prova de Negativa de Falência e Concordata válida em seu estado.  

 

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei (cfe. art. 31, I, Lei nº 8.666/93), com os termos de abertura e encerramento, assinado pelo contador responsável e pelo 

proprietário da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço e as demonstrações a 

serem apresentados, deverão ser cópias (autenticadas em cartório ou por servidor da Administração Municipal) extraídas 

do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado 

pela Junta comercial do Estado: 

 

“Nos termos da Lei Federal (CC 10.406/02), o prazo para apresentação, formalização e 

registro do balanço (Livro Diário no órgão de registro do comércio: Junta Comercial) é até o 

quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, se a empresa elegeu o ano civil (1º de 

Janeiro à 31 de Dezembro) para estabelecer o exercício financeiro, o prazo limite é até o 

final de Abril 2021”.  

“Nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 787/07, as empresas 

enquadradas no Regime de Lucro Real com escrituração contábil eletrônica enviada à 

Receita Federal (por meio SPED e ECD) o prazo para apresentação é de até o último dia útil 

do mês de Junho de 2021”. 

 

7.3.4. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei Federal nº 8666/93): 

 

OBS: Quanto à exigência de qualificação técnica em processo licitatório na Administração Pública, o Tribunal de 

Contas da União – TCU, por meio da Súmula nº 263/11, se posicionou da seguinte forma:  

 

“SÚMULA Nº 263/2011: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. 

 

a) Registro ou inscrição e prova de regularidade, no Conselho Regional competente, em área compatível com o objeto 

da Licitação, da empresa proponente, na seccional do Estado em que for sediada a empresa proponente.  

 

b) Certidão/Atestado de Registro da Pessoa Física emitida pelo Conselho de Classe ou outros devidamente reconhecidos 

pela entidade competente, com habilitação para execução do serviço e com jurisdição no Estado onde está sediada a 

empresa, com validade na data limite da entrega da documentação e das propostas. 

 

c) A proponente que não for sediada no Estado de Santa Catarina, bem como, seus responsáveis técnicos, deverão 

apresentar os Registros no Conselho Regional do Estado de origem, e no ato da assinatura do Contrato, o visto/registro no 

Conselho Regional de Santa Catarina. 
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d) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir na data prevista para entrega da proposta, um 

profissional de nível superior com formação acadêmica em nível de especialização (pós-graduação, mestrado ou 

doutorado) em pelo menos numa destas áreas: (contabilidade pública, gestão e finanças públicas, administração pública, 

direito público ou direito tributário), devidamente registrado(s)s no(s) órgão(s) de fiscalização, mediante apresentação 

da(s) cópia(s) da(s) respectiva(s) carteira(s) Profissional(is), e que serão o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos 

serviços.  

 

e) Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, para cada área de atuação, fornecida por pessoas de 

direito público ou privado em favor da licitante nos últimos 5 (cinco) anos, contendo, para fins de verificação da 

compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação e suas características e áreas de 

atuação, na forma abaixo indicada: 

 

I. Treinamento, Assessoria e Consultoria aos profissionais das áreas Tributária, para uniformização do 

conhecimento das práticas e conceitos envolvidos nos trabalhos relacionados ao incremento de arrecadação 

municipal, na revisão de procedimentos Administrativos/Tributários e da legislação municipal aplicada a 

matéria. 

II. Treinamento, Assessoria e Consultoria aos profissionais da área Econômico/Fiscal, na revisão de dados 

constantes das DIMES a serem encaminhados pelos contribuintes do ICMS à Secretaria do Estado da Fazenda 

Estadual, orientação dos contadores quanto ao correto preenchimento das DIMES e acompanhamento dos 

índices de participação do município quer definitivos, quer provisórios e demais providências correlatas. 

III. Treinamento, Assessoria e Consultoria em matéria Previdenciária, atinentes as contribuições sociais 

destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 

laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho devidas em função da atividade preponderante e 

respectivo Grau de Risco, ainda, na elaboração de um diagnóstico do Município, em razão da repercussão 

geral do Tema n. 72, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, bem como, das demais medidas 

necessárias para viabilizar a compensação destes perante da RFB – Receita Federal do Brasil. 

IV. Treinamento, Assessoria, Consultoria, capacitação e orientação aos profissionais das áreas de Controle 

Interno, bem como, no acompanhamento de respostas a ofícios, relatórios e diligências do Tribunal de Contas 

do Estado, ainda, na orientação, elaboração e acompanhamento dos relatórios de gestão das unidades gestoras e 

de análise do Balanço Consolidado e acompanhamento de Elaboração de Notas Explicativas. 

 

f) A qualificação da equipe técnica da proponente: Apresentação de declaração formal e escrita, por meio da qual, a 

proponente se responsabiliza pela indicação dos membros que irão compor sua EQUIPE TÉCNICA e que participaram da 

condução e execução dos serviços, com a devida identificação das atribuições de cada envolvido. 

 

g) O vínculo dos responsáveis técnicos e dos profissionais da equipe técnica com a empresa será comprovado no ato 

da assinatura do contrato através de uma das seguintes formas: 

 

I. Cópia da carteira de trabalho do profissional comprovando que o mesmo pertence ao quadro do licitante; 

II. Cópia do contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional; 

III. Contrato de prestação de serviço, ou 

IV. Declaração de contratação futura do profissional responsável, com a concordância formal do mesmo. 

 

7.3.5. Das Visitas Técnicas. 

 

a) Os proponentes interessados na prestação dos serviços deverão realizar visita de vistoria junto a Entidade Prefeitura 

Municipal de Bandeirante/SC, e obter para si, às suas expensas, sua responsabilidade e todas as informações e 

verificações que possam ser necessárias para a preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em hipótese 

alguma, propor modificações nos prazos, valores ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar 

qualquer benefício, sob a influência de dados e/ou informações sobre o serviço que deverá ser executado. A proponente 

deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento e que aceitará todos os aspectos que possam influir direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, sua responsabilidade e risco. Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, no 

Acórdão nº 4.968/2011 da Segunda Câmara, assim se manifestou: 

 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos 

os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas 

propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras 
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alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 

Entidade de possíveis inexecuções contratuais”. 

 

b) As visitas técnicas deverão ser previamente agendadas junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 

atestadas pelo seu responsável ou delegada por ele, e realizadas até a data limite do certame. 

 

7.3.6. Declaração expressa dando concordância a todas as condições desta Licitação, sem restrições de qualquer natureza e 

de que, se vencedor desta Licitação, fornecerá os serviços objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as 

normas desta Licitação. 

 

7.3.7. Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8666, de 21 

de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7. da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de 

empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de 

dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

7.3.8. Declaração Trabalhista (modelo no ANEXO IV). 

 

7.3.9.  Declaração de não parentesco (modelo no ANEXO VII). 

 

7.4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS DOCUMENTOS 

 

7.4.1. Os documentos descritos no presente Processo Licitatório poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por servidor do Município de Bandeirante ou, ainda, publicação 

em órgão da imprensa oficial.  

 

7.4.2. Somente serão autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação fotocópias mediante a apresentação do 

documento original.  

 

7.4.3. Caso a proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma 

Carta de Credenciamento, com firma reconhecida em Cartório, conforme modelo constante no Anexo III, a qual deverá ser 

entregue à Comissão de Licitações do Município de Bandeirante na data da abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO". 

 

7.5. DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

7.5.1. Após examinados os documentos apresentados para fins de habilitação das licitantes, serão desqualificados e não 

aceitos aqueles que não atenderem às exigências deste ato convocatório.  

 

7.5.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar-lhes o prazo de 08 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. Serão 

exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos.  

 

7.5.3. A Comissão de Licitações fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela 

internet, ficando a licitante dispensada de autenticá-la. 

 

8. DA PROPOSTA (Envelope nº 02) 

 

8.1. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: 

 

8.1.1. Ser impressa ou datilografada em 01 (uma) única via, em papel, timbrado da licitante, ou identificada com a Razão 

Social e carimbo do CNPJ/MF, endereço, número de telefone e ou/fax, redigida com clareza, sem rasuras, emendas, 

ressalvas ou entrelinhas, datada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo titular ou representante legal; 

 

8.1.2. Fazer menção ao número desta Licitação; 

 

8.1.3. Indicar o banco, a agência e os respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão de nota de 

empenho; 
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8.1.4. Ter prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura dos envelopes 

"DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA" (Envelopes nº 01 e nº 02). Caso este prazo não esteja expressamente indicado na 

proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 

8.1.5. Deverá conter o valor unitário e valor total da proposta. 

 

8.1.6. Em caso de prestador de serviços, informar a razão social da empresa ou nome do prestador de serviços que irá 

prestar os serviços como marca. 

 

8.2. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 

(sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município de Bandeirante, este poderá solicitar prorrogação da validade acima 

referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

8.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e 

"PROPOSTA", sem que haja solicitação ou convocação para prorrogação do prazo de validade da proposta, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

8.3.1. A interposição de recurso suspende a contagem do prazo de validade da proposta. 

 

8.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, nem preço ou, vantagem baseados nas 

ofertas das demais licitantes. 

 

8.5. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou com preços 

incompatíveis aos praticados no mercado.  

 

8.6. Não serão consideradas propostas de firmas não cadastradas no Município de Bandeirante, ou que não estejam com a 

documentação regular. 

 

8.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação total dos termos do Edital e submissão a todas as condições 

nele estabelecidas, entretanto, não representa qualquer compromisso de aquisição por parte do Município de Bandeirante. 

 

8.8. Examinadas as propostas, será lavrada a ata da reunião, onde obrigatoriamente será registrada qualquer ocorrência 

verificada no ato da abertura, não cabendo recurso sobre fato ou ocorrência não mencionada expressamente na mesma, bem 

como de firmas cujos representantes deixarem de assiná-la. 

 

8.9. O Município de Bandeirante se reserva no direito de solicitar informações adicionais que venha necessitar para uma 

melhor avaliação das propostas apresentadas. Os esclarecimentos prestados na forma deste subitem não poderão, em 

hipótese alguma, conter elementos que possam vir acarretar alterações nas condições básicas das propostas apresentadas. 

 

8.10. Não serão consideradas quaisquer ofertas que não se enquadrarem nas especificações exigidas. 

 

8.11. Na cotação dos preços para a presente licitação, os participantes deverão fazer o uso de no máximo 02 (duas) casas 

após a vírgula nos valores unitários e totais propostos. Caso os valores sejam expressos com mais do que 02 (duas) casas 

decimais, a proposta será automaticamente desclassificada. 

 

9. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

9.1. O representante legal da licitante deverá entregar os envelopes distintos contendo a 

"DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO" (Envelope nº 01) e a "PROPOSTA" (Envelope nº 02), simultaneamente até o dia, 

hora e local fixados no preâmbulo, à Comissão Permanente de Licitações, na Prefeitura Municipal de Bandeirante, sito a 

Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, Bandeirante (SC). 

 

9.2. Aberta a sessão pelo Presidente da Comissão e uma vez iniciada à abertura dos envelopes, não serão permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final, ressalvados a não aceitação, em qualquer hipótese, a 

participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. Não serão recebidos outros documentos ou propostas nem 

permitidos adendos ou alterações no conteúdo dos que tiverem sido apresentados e recebidos.  
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9.3. Na presença das interessadas serão abertos os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação, pela 

Comissão Permanente de Licitações, que fará a conferência e dará vista na documentação, devendo ser rubricados pelos 

representantes legais das licitantes presentes, portadores de procuração ou declaração da licitante, dando poderes expressos 

para a pessoa credenciada representá-la, em tudo o que disser respeito à licitação. 

 

9.4. Abertos os envelopes "DOCUMENTAÇÃO", a Comissão Permanente de Licitações, a seu juízo exclusivo, poderá 

apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma sessão, divulgar o nome das empresas habilitadas e inabilitadas, 

devolvendo os envelopes "PROPOSTA", devidamente lacrados às licitantes inabilitadas. 

 

9.5. Se, eventualmente os trabalhos não forem concluídos ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato 

pela Comissão Permanente de Licitações, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 

convocada previamente; 

 

9.6. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, serão estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitações, 

para abertura dos envelopes "PROPOSTA", nova data e horário para sua realização. 

 

9.7. Nesse caso, as licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes contendo as referidas propostas sob a 

guarda da Comissão Permanente de Licitações, devidamente lacrados e rubricados pelos seus membros e pelos 

representantes legais das licitantes presentes. 

 

9.8. Após a abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO", os demais contendo as propostas, serão abertos: 

 

a) Se houver renúncia de todas as licitantes, devidamente registrada em ata ou formalizada por escrito, do direito de 

interposição de recurso contra o julgamento da documentação (habilitação); ou 

b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar do resultado da habilitação, sem que tenha havido interposição de recurso; 

ou, 

c) Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e da divulgação do seu resultado às demais licitantes. 

 

9.9. Abertos também os envelopes "PROPOSTA", a CPL, a seu exclusivo critério, poderá apreciar a proposta de cada 

licitante e, na mesma sessão, divulgar o nome das classificadas e das desclassificadas. 

 

9.10. Consideradas as ressalvas contidas no presente Edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da 

reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 

9.11. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase subsequente. 

 

9.12. A abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA" serão realizadas sempre em sessão pública, 

lavrando-se ata circunstanciada, que conterá o registro das principais ocorrências da reunião, devendo ao final ser assinada 

pelos membros da CPL e representantes legais das licitantes presentes. 

 

9.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA" em um único 

momento, os envelopes não abertos e já rubricados ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitações até nova 

reunião, a ser marcada para continuidade dos trabalhos. 

 

9.14. O não comparecimento do representante da licitante a essa reunião não impedirá que a Comissão Permanente de 

Licitações a realize, entretanto, não cabe ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza, ressalvado o direito de 

interposição de recurso. 

9.15. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

 

9.16. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pela Comissão Permanente de Licitações.  

 

9.17. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes "PROPOSTA", não cabe desclassificá-los, por 

motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9.18. Considerando a atividade específica da licitante e o interesse do Prefeitura Municipal de Bandeirante, é facultada à 

Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
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destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente da proposta. 

 

9.19. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da diligência. 

 

9.20. A homologação da presente licitação e a adjudicação do seu objeto somente serão efetivadas: 

a) Se houver renúncia de todas as licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, do direito de interposição de 

recurso contra o julgamento das propostas;  

b) Após, transcorrido o prazo regulamentar para divulgação do julgamento desta Licitação, sem que tenha havido 

interposição de recurso; ou 

c) Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto contra o julgamento desta Licitação e comunicado o seu 

resultado às licitantes. 

 

9.21. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, que munida de documento de 

identidade e de procuração ou declaração da licitante (credenciamento), tenha poderes para falar em seu nome em qualquer 

fase da licitação. Em se tratando de sócio deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade. 

 

9.22. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

 

9.23. O documento credencial poderá ser apresentado à CPL no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 

"DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", ou quando está o exigir. 

 

9.24 – A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar 

e responder em seu nome.  

 

10.1. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

10.1.  Depois de analisar as propostas, a Comissão procederá ao julgamento e à classificação das mesmas, em ordem 

crescente dos preços, sendo considerada vencedora a licitante que ofertar o "MENOR PREÇO UNITÁRIO".  

 

10.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

10.2.1. Não atendam às exigências contidas neste Edital; 

 

10.2.2. Apresentarem preços baseados em outras propostas, inclusive com oferecimento de redução sobre as mesmas; 

 

10.2.3. Tiverem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

 

10.2.4. Encaminhadas via fac-símile; 

 

10.2.5. Que não contenha os preços de todos os componentes de cada item, se for o caso. 

 

10.3. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, escoimadas das causas da desclassificação. 

 

10.4. Na hipótese do subitem anterior, o prazo de validade das propostas (sessenta dias corridos) será contado a partir da 

nova data fixada para sua apresentação. 

 

10.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, a classificação se dará obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 

para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo, conforme determina o § 2º do art. 45 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. Das decisões e atos praticados pela CPL (Comissão Permanente de Licitações), decorrentes da aplicação da Lei 

Federal nº 8.666/93, no procedimento da licitação, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

do ato ou lavratura da ata, nos casos de: 
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a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição ou registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

e) aplicação das penalidades de advertência, suspensão temporária ou multa; 

f) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 

g) pedido de reconsideração de decisão do Titular do Município de Bandeirante, no caso de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Bandeirante, no prazo de 10 (dez) dias da intimação 

do ato. 

 

11.2. O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, ao Senhor Prefeito Municipal de Bandeirante, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitações, praticante do ato recorrido, e será comunicada às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

11.3. A Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, encaminhá-lo, impugnado ou não, devidamente informado ao Prefeito Municipal de Bandeirante. Nesse caso, a 

decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

 

11.4. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 12.1 terão efeito suspensivo. 

 

11.5. A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b", "c", e "e", do subitem 12.1, excluindo-se as penalidades de 

advertência e multa de mora, e no subitem 12.3, será feita mediante afixação no mural público da Prefeitura Municipal de 

Bandeirante e no portal do município na rede mundial de computadores (http://www.Bandeirante.sc.gov.br), salvo para os 

casos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 12.1, se presentes os representantes das licitantes no ato em que foi adotada 

a decisão, lavrada em ata, quando será feita por comunicação direta aos interessados, ou mediante ofício. 

 

11.6. Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre 

matéria já decidida em grau de recurso, tampouco, aqueles interpostos intempestivamente. 

 

11.7. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma licitante. 

 

11.8. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial 

das decisões da Comissão Permanente de Licitações deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao 

recurso próprio. 

 

11.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á reconhecimento aos interessados, através da afixação da 

ata de julgamento do recurso no mural público da Prefeitura Municipal de Bandeirante e no portal do município na rede 

mundial de computadores (http://www.bandeirante.sc.gov.br), ou através de comunicação por escrito, ou, ainda, de 

publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina se a Administração Municipal assim julgar conveniente. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

12.1. Depois de concluído o julgamento e a classificação das propostas, à vista do relatório circunstanciado da Comissão 

Permanente de Licitações, o resultado da licitação será submetido à consideração do Titular do Município de Bandeirante, 

para fins de homologação e adjudicação do seu objeto ao vencedor do certame. 

 

12.2. O Prefeitura Municipal de Bandeirante convocará a licitante vencedora durante a validade da sua proposta, ressalvado 

o disposto no subitem 11, para iniciar a execução do objeto da presente licitação. 

 

12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em prestar os serviços caracterizará o descumprimento total das obrigações 

assumidas, sujeitando-o à penalidade prevista no subitem 20.1. 

 

12.4. É facultado ao Prefeitura Municipal de Bandeirante, quando a contratada não retirar o instrumento equivalente no 

prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
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licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

consolidada.  

 

12.5. O disposto neste item não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, consolidada, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, 

inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

12.6. Poderá ser a proposta da licitante vencedora desclassificada até a contratação, se o Município de Bandeirante tiver 

conhecimento de fato ou circunstância supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, que desabone sua habilitação 

jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira ou técnica.  

 

13. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

13.1. Prazo para a assinatura do Contrato: 

 

13.1.1. A adjudicatária deverá assinar o instrumento contratual ou retirar documento equivalente no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados do comunicado expedido pela Administração ou pela publicação no órgão de imprensa oficial. 

 

13.1.2. O prazo, concedido para assinatura do instrumento de contrato ou retirada do documento equivalente poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado, pela adjudicatária, durante o seu transcurso, e, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 

 

13.1.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a adjudicatária não aceitar, não retirar o instrumento de 

contrato no prazo e condições estabelecidas ou deixar de apresentar os documentos referidos neste Edital, decairá do direito 

à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.  

 

13.1.4. Se a adjudicatária se recusar sem motivo justificado e aceito pela Administração a assinar o instrumento de contrato 

ou retirar o documento equivalente, dentro do prazo previsto no item 14.1., caracterizará o descumprimento total da 

obrigação, ficando sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, além de outras sanções cabíveis e 

previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.  

 

13.1.5. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, poderá a 

Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo 

estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação 

estabelecida pelo art. 81 da legislação citada. 

 

13.2. No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a licitante deverá apresentar: 

 

13.2.1. Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário 

da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.  

 

13.2.2. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, apresentando a Certidão Negativa de 

Débito (CND). 

 

13.2.3. Prova de quitação com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Lei Federal nº 9.012/95). 

 

13.2.4. Carta de apresentação do responsável perante a Administração que responderá por todos os atos e as comunicações 

formais.  

 

13.3. O descumprimento do disposto nos subitens 14.2.2 e 14.2.3 implicará no impedimento em assinar o termo contratual 

ou na retirada do documento equivalente, sujeitando a empresa às penalidades previstas no subitem. Os mesmos 

documentos deverão ser apresentados no dia do pagamento pelos serviços prestados, sob pena de retenção do dinheiro até 

que se verifique que não constam débitos por parte da Contratada. 

 

14. DAS RESPONSABILIDADES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

14.1. À licitante vencedora caberá ainda: 
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14.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com o Município de Bandeirante. 

 

14.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica, 

de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços 

ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências de repartição pública do Município de Bandeirante. 

 

14.1.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação. 

 

14.2. Quaisquer danos e/ou prejuízos causados pela empresa prestadora dos serviços deverão ser recuperados às suas 

expensas. 

 

15. DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

15.1. A empresa fornecedora não se responsabilizará pelas obrigações assumidas, nos seguintes casos: 

 

15.1.1. Pelos atos ilícitos comprovadamente praticados pelo usuário ou preposto nos serviços; 

 

15.1.2. Quando o serviço apresentar sinais de haver sido ajustado ou reparado por pessoas não autorizadas pela 

fornecedora. 

 

16. DO PREÇO MÁXIMO 

 

16.1. O preço máximo a ser pago pelos serviços não poderá exceder o valor constante na relação dos itens da licitação 

ANEXO I, que integra e faz parte do presente Edital. 

 

17.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

17.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do objeto será o seguinte: 

 

Ano Despesa Recurso Complemento do Elemento de Despesa Valor 

2021 20 1000 3.3.90.39.05 R$ 28.000,00 

2022 ? ? 3.3.90.39.05 R$ 20.000,00 

VALOR TOTAL  R$ 48.000,00 

 

17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reempenhar, parcial ou totalmente, em outras dotações orçamentárias os 

valores do Contrato exclusivamente por conta do fluxo das arrecadações dos recursos, objetivando os efetivos pagamentos 

das despesas realizadas. 

 

18. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

18.1. A licitante vencedora apresentará nota fiscal de execução dos serviços para liquidação e pagamento da despesa pela 

Prefeitura Municipal de Bandeirante, através de ordem bancária mediante crédito em conta corrente da proponente 

vencedora, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data regular liquidação da despesa. 

 

18.2. O pagamento estará condicionado à execução do serviço licitado, de todas as condições de cadastramento e 

habilitação exigidas pela Prefeitura Municipal de Bandeirante. 

 

18.3. A Prefeitura Municipal de Bandeirante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, na prestação dos serviços, a 

proponente vencedora agir com imperícia na execução dos serviços.  

 

18.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Bandeirante, com indicação do CNPJ 

específico, nº 01.612.528/0001-84. 

 

a) De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, ficam os licitantes vencedores 

obrigados a emitir nota fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais impressas modelos 1 e 1-A, 
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quando for o caso. 

b) O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no seguinte e-mail: 

compras@bandeirante.sc.gov.br, para seu devido pagamento. 

 

18.5. Dos valores acima especificados serão descontados o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando 

devido, conforme Lei Municipal que regulamente este tributo. 

 

18.6. A liberação do pagamento fica condicionada, ainda, quando se tratar de substituição de mão de obra, da 

apresentação, por parte da proponente vencedora, da folha de pagamento quitada dos empregados da empresa, de cópia 

autenticada do pagamento da GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social) e de cópia também autenticada da SEFIP 

quitada do período correspondente à Tesouraria do Município de Bandeirante (quando se tratar de pessoa jurídica). 

 

18.7. A proponente vencedora deverá obrigatoriamente apresentar, os documentos abaixo identificados: 

 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidões Negativa de Tributos Federais e 

Negativas da Dívida Ativa da União; 

 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, e 

 

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais, quando a sede da proponente vencedora for no Município de Bandeirante. 

 

Nota: Os documentos acima deverão ser do domicílio ou sede da proponente. E, na 

hipótese de não apresentação, o pagamento será sustado.  

 

19. DA INEXECUÇÃO, REAJUSTE, RESCISÃO E ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

19.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão com as consequências contratuais previstas em Lei, de 

acordo com o art. 58, inciso II e Capítulo III, Seção V da lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

19.2. A alteração do Contrato dar-se-á nos termos do art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666/93. 

 

19.3. No interesse da consecução dos objetivos do Município de Bandeirante, os produtos deste ato convocatório poderão 

ser aumentados ou suprimidos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, § 1º e 2º, da Lei 

8.666/93. 

 

19.4. Até o vencimento do Contrato, o mesmo poderá ser prorrogado, caso haja interesse do município de Bandeirante, por 

iguais e sucessivos períodos, até 60 meses, de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, desde que não exceda o limite da Tomada de Preços. 

 

19.5. Os valores apurados no presente certame poderão pela autoridade competente ser devidamente corrigidos pelo 

mesmo índice aplicado pelo Município para correção dos impostos e taxas municipais, apurado a cada período de 12 

(doze) meses de vigência do contrato. 

 

19.6. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, no primeiro ano de execução do contrato, exceto na ocorrência de 

fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

20.1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, garantida a prévia defesa em processo regular, poderá o 

Município de Bandeirante aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções, conforme o caso, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis: 

 

20.1.1. Advertência; 

 

20.1.2. Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

 

20.1.3. Rescisão Contratual; 
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20.1.4. Suspensão temporária para licitar e contratar com o Município de Bandeirante; 

 

20.1.5. Declaração de inidoneidade. 

 

20.2. A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo 

ao Município de Bandeirante. 

 

20.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento), pelo atraso na entrega do objeto desta licitação ou 

pela entrega de objeto que não atenda as especificações do objeto licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicados oficialmente, sem prejuízo de outras cominações cabíveis. 

 

20.4. A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Bandeirante, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo 

contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem 

prejuízos ao Município de Bandeirante. 

 

20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que licitante ressarcir o Município de Bandeirante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

20.6. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

 

a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas nesta Licitação; 

 

b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

 

20.7. As penalidades previstas nos subitens 21.1.4 e 21.1.5 serão levantadas pelo Município de Bandeirante assim que 

cessar a causa que motivou a respectiva sanção. 

 

20.8. As sanções previstas nos subitens 21.1.1, 21.1.4 e 21.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com o disposto no subitem 

21.1.2. 

 

20.9. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior justificado e aceito 

pelo Município de Bandeirante, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

20.10. As penalidades de multa, suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela autoridade 

competente do Município de Bandeirante, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa 

da licitante ou CONTRATADA interessada, serão registradas junto ao SICAF em desfavor do fornecedor, sendo que a 

suspensão temporária e a declaração de inidoneidade implicam na inativação do cadastro, conforme estabelece o subitem 

6.4 da IN/MARE/Nº 05/95. 

 

20.11. Incorrem à proponente vencedora as mesmas penalidades previstas no subitem 21.1 no caso de: 

 

a) Transferência ou cessão de suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

 

b) Inobservância de normas e de determinações da fiscalização; 

 

c) Cometimento de qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo ainda, pelas multas 

aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

 

d) Cometimento de faltas reiteradas na entrega do objeto contratual; 

 

e) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado; 

 

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
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g) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 

dano à contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados. 

 

20.12. Constituem motivos para rescisão unilateral do Contrato, independentemente das sanções legais e contratuais 

aplicáveis: 

 

a) A decretação de falência, a solicitação de concordata, ou falecimento, no caso de firma individual; 

b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da proponente vencedora, em forma que prejudiquem a 

execução do contrato, a juízo do CONTRATANTE; 

 

20.13.A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal. 

 

20.14. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato; 

 

b) Responsabilidade da proponente vencedora por prejuízos causados ao CONTRATANTE e a terceiros; 

 

c) Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à proponente vencedora a pena de suspensão do direito de licitar com o 

CONTRATANTE e seus órgãos descentralizados, pelos prazos de 03 (três) meses, 06 (seis) meses e por maiores prazos, 

em função da gravidade da falta cometida; 

 

d) Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a proponente vencedora sem justa causa, não cumprir 

as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 

independentemente das demais sanções cabíveis; 

 

e) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a 

gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 

 

21. DOS ILÍCITOS PENAIS 

 

21.1. As infrações penais tipificadas na Lei Federal nº 8.666/1993, serão objeto de processo judicial na forma legalmente 

prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

22. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

22..O Município de Bandeirante poderá revogar a licitação se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 

anulá-la se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, bem como transferir a data de abertura dos envelopes, por conveniência exclusiva da Administração, sem 

que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 

 

22.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 

disposto no Parágrafo Único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. A nulidade do 

procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto na condição anterior. 

 

22.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

23. DOS CASOS OMISSOS 

 

23.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/1993 e dos princípios gerais do Direito. 

 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da documentação ou da proposta apresentada, com relação a 

dados que importem em modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros 

materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitações, entre outras: 
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24.1.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitações quaisquer erros de soma ou 

multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando sempre 

prevalecerá o primeiro; 

 

24.1.2. A falta de data ou rubrica da proposta somente poderá ser suprimida pelo representante legal presente à reunião de 

abertura dos envelopes "PROPOSTA" e com poderes para esse fim; e 

 

24.1.3. A falta de CNPJ/MF ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos 

apresentados dentro do Envelope nº 01 - "DA DOCUMENTAÇÃO". 

 

24.2. A simples apresentação da proposta implica em aceitação total dos termos do Edital e submissão a todas as condições 

nele estabelecidas. 

 

24.3. Se verificada a necessidade de alteração do quantitativo previsto no objeto da presente licitação, fica a fornecedora 

obrigada aceitar nas mesmas condições contratuais, até o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, consolidada. 

 

24.4. Em caso de dúvida, a interessada deverá formular pedido de informação ou esclarecimento, por escrito, diretamente à 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Bandeirante, sita à Avenida Santo Antonio, nº. 10, Bandeirante - SC, 

pelo fone/fax (49) 3626-0012, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou pelo e-mail 

licitacao@Bandeirante.sc.gov.br, até 72 (setenta e duas) horas antes da data da abertura das propostas. 

 

24.5. A Comissão de Licitação responderá por escrito aos pedidos recebidos, num prazo máximo de 01 (um) dia útil antes 

do vencimento para apresentação da proposta, efetuando a publicação no sítio eletrônico. 

 

24.6. A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 62/2020, dirimirá as dúvidas que suscite a este 

Processo Licitatório, desde que argüidas por escrito até 72 (setenta e duas) horas da data fixada para a abertura dos 

envelopes. 

 

24.7. Após analisados os pedidos, a Comissão Permanente de Licitações comunicará às licitantes a sua decisão, mediante 

ofício. 

 

24.8. Se a dúvida decorrer devido à alteração do Edital que afete a formulação da proposta, o prazo será reaberto e o Aviso 

de Adiamento publicado nos mesmos meios da publicação originária 

 

25. DO FORO 

 

25.1. Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal na interpretação das 

cláusulas do presente edital e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da 

Comarca de São Miguel do Oeste/SC para a solução judicial, desistindo os interessados de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

Bandeirante/SC, 31 de maio de 2021. 

 

 

 

_________________________________ 

CELSO BIEGELMEIER 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Após análise do conteúdo do 

procedimento licitatório acima 

mencionado, verificou-se que este 

cumpre os requisitos exigidos pela Lei 
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Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, opinando assim, pela 

assinatura do presente edital de 

credenciamento.        

 

__________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Advogada – Assessora Geral OAB 33.558 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente edital consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS AO 

SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO CAPACITAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTOS, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS ÁREAS: TRIBUTÁRIA, 

ECONÔMICO/FISCAL, PREVIDENCIÁRIA, CONTROLADORIA INTERNA, ATOS NORMATIVOS E 

CONTRADITÓRIOS AO TCE/SC, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE FORMA 

REMOTA, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES, conforme segue abaixo: 

 

ITEM QTDE. UND DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁIO 

PREVISTO 

VALOR 

GLOBAL 

PREVISTO 

 

01 

 

 12 

 

 MÊS 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO 

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DA 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, 

ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS ÁREAS: 

TRIBUTÁRIA, ECONÔMICO/FISCAL, 

PREVIDENCIÁRIA, CONTROLADORIA INTERNA, 

ATOS NORMATIVOS E CONTRADITÓRIOS AO 

TCE/SC, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO 

MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA, MEDIANTE 

ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, 

CORREIO ELETRÔNICO OUTRAS FACILIDADES 

TECNOLÓGICAS.(20116) 

 

R$ 4.000,00 
 

R$ 48.000,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 48.000,00 

 

1.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em 

atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não 

inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

 

1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração 

municipal, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

1.4. Os serviços de TREINAMENTO, ASSESSORIA e CONSULTORIA no âmbito da Administração Pública 

Municipal, caracterizados pelos seguintes procedimentos: 

 

1.5. Para atendimento de matéria Tributária: 

 

a) Treinamento dos servidores do Órgão Tributário Municipal e dos fiscais tributários para uniformização do conhecimento 

das práticas e conceitos envolvidos nos trabalhos relacionados ao incremento de arrecadação do ISSQN, relativos às 

Empresas de Construção Civil, Atividades cartoriais, instituições financeiras e as empresas enquadradas no Simples 

Nacional e demais atividades constantes na lista de serviços, bem como no incremento do ITBI e das Taxas pelo poder de 

polícia; 
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b) Assessoria e apoio técnico junto à divisão de tributação municipal na retomada procedimental e levantamentos de 

valores passíveis de incremento das rendas locais; 

 

c) Consultoria e apoio administrativo às atividades de fiscalização tributária com foco em providências corretivas para 

melhorar e incrementar as rendas locais; 

 

d) Assessoria junto ao contencioso administrativo tributário e fiscal na elaboração de réplicas, dos relatórios e das decisões 

de primeiras e segundas instâncias administrativas; 

 

e) Assessoria e consultoria à fiscalização tributária municipal com ênfase na constituição dos créditos tributários relativos 

ao ISSQN, observados a legislação tributária municipal; 

 

f) Assessoria e consultoria durante a vigência do contrato junto a Divisão de Arrecadação, com a finalidade orientar este 

departamento no tocante a arrecadação de tributos de competência Municipal. 

 

g) Realização dos estudos necessários à elaboração da minuta do Projeto de Lei Complementar que disporá sobre o novo 

Sistema Tributário do Município, acompanhando inclusive sua tramitação na Câmara Municipal de Vereadores, tudo de 

acordo com as necessidades e solicitações da administração tributária municipal. 

 

1.6. Para atendimento de matéria Econômica/Fiscal: 

 

a) Revisão de dados constantes das DIMES a serem encaminhados pelos contribuintes do ICMS à Secretaria do Estado da 

Fazenda Estadual, orientação dos contadores quanto ao correto preenchimento das DIMES e acompanhamento dos índices 

de participação do município de Bandeirantes quer definitivos, quer provisórios e demais providências correlatas; 

 

b) Levantamento de dados junto às empresas destinadas ao preenchimento das declarações de contribuintes que não tenham 

entregues em tempo hábil (omissos), objetivando sua emissão e entrega, e 

 

c) Visita e orientação junto aos contadores para substituir e preencher as declarações que contiverem erros em prejuízo do 

Município de Bandeirantes, bem como os referentes aos contribuintes omissos, acompanhamento mensal das DIME's 

conforme relatório fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. 

 

1.7. Para atendimento de matéria Previdenciária: 

 

a) Elaboração de estudo técnico em matéria previdenciária, atinentes as contribuições sociais destinadas ao financiamento 

dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 

trabalho devidas em função da atividade preponderante e respectivo Grau de Risco, arrecadadas pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, com a finalidade de levantar eventuais créditos decorrentes de valores recolhidos a maior ou 

indevidos, em razão de enquadramento nas faixas de grau de risco previsto no inciso II, do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991 e 

efetuar a compensação desses valores recolhidos a maior ou indevidos, bem como a redução das contribuições vincendas 

pelo enquadramento correto no respectivo grau de risco. 

 

b) Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade - O STF, 

julgando o tema 72 de repercussão geral, firmou a tese de que “É inconstitucional a incidência de contribuição 

previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade”.  

 

c) Contribuição de Terceiros e ao SAT/RAT - Não incidência de contribuição de terceiros e ao SAT/ RAT sobre 

importância paga pelo empregador ao empregado pelos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.  

 

d) Consultoria e assessoria nas declarações mensais previdenciárias relativas às competências futuras e relativas às 

competências pretéritas objeto do indébito tributário, visando o correto envio e as respectivas retificações das informações 

à Receita Federal do Brasil, por parte do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal. 

 

e) Considerando o resultado do Estudo Técnico, e efetuada a compensação de valores, a contratada deverá acompanhar todo o 

processo de recuperação de crédito até a homologação final pelos órgãos da Receita Federal do Brasil e Tribunais de 

Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

1.8. Para atendimento às áreas de Controle Interno, Atos Normativos e Contraditórios ao Tribunal de Contas de Santa 
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Catarina: 

 

a) Acompanhamento dos processos de julgamento das contas do Poder executivo Municipal pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina, referentes aos exercícios financeiros em que houver contratação para consultoria, incluindo a 

elaboração de recursos administrativos perante o TCE/SC, se necessário; 

 

b) Serviços de capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades administrativas, mediante a 

realização de reuniões, instruções no local de trabalho e orientações à distância; 

 

c) Acompanhar e auxiliar todas as secretarias na compreensão da execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

 

d) Assessoramento de auditorias técnicas e operacionais nos diversos setores e departamentos do Município; 

 

e) Assessoria em transparência: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às 

solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo; 

 

f) Assessoria na normatização de setores e procedimentos: Normatização de procedimentos e controles internos que 

demonstram fragilidade e necessidade de normatização; 

 

g) Assessoria em relatórios e processos de prestação de contas: Assessoramento na formação do processo de prestação 

de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º), relatório do órgão de controle 

interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16), e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder 

executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º). 

 

1.9. Os treinamentos e capacitações serão realizados continuamente no decorrer dos serviços ou com data e hora marcada 

para assunto específico, com ênfase em matérias tributárias, econômico/fiscal, previdenciárias, Controladoria Interna, edição 

de atos normativos e contraditórios ao TCE/SC. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

Com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 

2.000, estabeleceu-se procedimentos e regras para a condução e gestão da disciplina fiscal em todos os níveis da 

administração pública direta e indireta.  

 

A Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, denominada Lei de Crimes Fiscais (LCF), por outro lado, previu 

sanções penais exclusivas e pessoais ao administrador público que não observar e cumprir as regras estabelecidas da LRF.  

 

De forma abrangente, constata-se que a execução corriqueira dos programas que visam o saneamento das finanças 

por meio da qualificação dos gastos públicos e da alavancagem das fontes correntes de recursos, resulta em um crescimento 

da receita líquida em níveis inferiores ao crescimento da demanda por investimentos no montante reclamados pela 

população.  

 

Mesmo atingindo parcialmente os objetivos econômicos financeiros há que se considerar o efeito colateral dessas 

ações que acabam por tanger os agentes públicos na direção da formulação e implantação de mecanismos que aproximam 

os procedimentos internos da eficiência almejada para a gestão.  

 

Em paralelo o Estado deve explorar com maior eficiência algumas fontes consideradas, muitas vezes, de segunda 

linha, contudo, representam firmes oportunidades de reforçar sua capacidade de investimento por meio do aporte de 

recursos novos ou redução do endividamento. 

 

A busca destes novos recursos é relegada ao segundo plano das atividades, devido ao seu elevado grau de 

complexidade e incerteza aliadas à necessidade expressiva mão-de-obra especializada, muitas vezes indisponível nos 

quadros funcionais do Estado. 

 

Há que se destacar que a conjuntura econômica nacional aponta para uma situação de crise em escala global com 

potencial para arrefecer o ritmo das atividades econômicas com a consequente diminuição da arrecadação das receitas 

locais e daquelas que alimentam as fontes de transferência federais impactando diretamente no orçamento deste Município. 
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No atual cenário de arrocho orçamentário que recai em todas as esferas públicas do Brasil, é indispensável ao 

Administrador buscar alternativas para aprimorar a gestão fiscal e aumentar a arrecadação municipal. 

 

O Município deve atender as necessidades da população por melhor prestação dos serviços públicos essenciais, 

tais como: educação básica e saúde preventiva, e, conforme mencionado acima, as possibilidades financeiras são parcas 

para o atendimento das demandas reprimidas.  

 

O Administrador Público, a fim de encontrar o equilíbrio entre o atendimento das necessidades e as possibilidades 

financeiras, deve equacionar essa questão sob a ótica da priorização de ações, uma vez que há modos de alavancar os 

créditos por meio de serviços especializados. 

 

Da área Tributária: 
 

A atual administração preocupada com a crescente demanda pela população de Bandeirante por serviços públicos 

nas diversas áreas aliadas com aumento das despesas e o declínio da arrecadação tributária tanto no que diz respeito às 

transferências constitucionais quanto na arrecadação local, tem intensificado medidas para efetivar a entrada dos recursos 

financeiros da arrecadação local e das transferências constitucionais. 

 

No tocante às rendas locais, entende-se que a efetiva arrecadação consiste em atualizar a legislação tributária, 

promover a elaboração ou atualização do cadastro fiscal, implantar um sistema de processamento de dados preciso para a 

emissão de informações, controle da arrecadação e da fiscalização; treinamento de pessoal da área de fiscalização e 

arrecadação tributária, lançamento dos tributos, cobrança dos tributos, homologação de lançamentos via fiscalização 

tributária, instituição do contencioso administrativo-tributário, inscrição de débitos em dívida ativa e cobrança de créditos 

tributários no âmbito administrativo ou judicial. 

 

Neste contexto, de queda na arrecadação e o aumento das despesas, não pode o Gestor Público deixar de cobrar os 

tributos de competência municipal, pois as sanções vão desde o impedimento do ente público de receber as transferências 

voluntarias pelo Governo Federal, Estadual, até o impedimento de contratação de operações de créditos entre outras. 

Os Art. 156 da CF; Art. 11 da Lei de Responsabilidades Fiscal (LRF) e Lei 10.028 (Lei 

de Crimes Fiscais), deixa explicito, que cobrar impostos, mais do que um direito da 

administração pública, passa a ser uma obrigação, sob pena de vedação de 

recebimentos de transferências voluntárias (art. 11 da LRF). 

 

A gestão tributária é uma preocupação que todos os municípios devem apresentar, já que os tributos são de 

fundamental importância para que possam desenvolver seus objetivos e possibilitar melhor qualidade de vida a população e 

ainda buscar formas de desenvolvimento para o município. 

 

Desta forma, quanto mais eficiente for a gestão dos recursos tributários, mais benefícios haverá para a população 

como um todo. Possibilitando, desse modo, que as receitas municipais sejam incrementadas e que a gestão do município 

tenha maiores oportunidades de colocar em prática seus projetos e políticas públicas, bem como melhorar a fiscalização. 

 

Por isso, a adoção de mecanismos voltados ao aperfeiçoamento da gestão, sobretudo no que concerne à 

arrecadação própria, o esforço para fortalecimento e modernização das administrações tributárias, é necessária uma revisão 

legislativa da matéria tributária municipal. 

 

Quase sempre a busca no incremento das rendas locais sofre uma série de empecilhos, em razão do grau de 

complexidade, a insuficiência de pessoal, a necessidade de investimento no aperfeiçoamento/qualificação de mão de obra, a 

disponibilidade de sistemas, redes e equipamentos de tecnologias, que na maioria das vezes não estão disponíveis na 

estrutura administrativa do ente. 

 

Assim, há necessidade de buscar sempre a qualidade e excelência na efetivação dos serviços e garantir os recursos 

advindo da arrecadação municipal e na busca do incremento das receitas externas mediante a contratação de serviços de 

Treinamento e Capacitação técnica especializada aos servidores públicos municipais responsáveis pela fiscalização para 

que estes no uso de suas atribuições possam melhorar e incrementar as rendas locais e as receitas transferidas pelo Pacto 

Federativo 

 

Dos indicadores Econômicos-Fiscais: 
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Ao longo de todo o processo de democratização, vivido nas últimas décadas pelo Brasil, veio acompanhado de um 

forte movimento de descentralização, que pode ser visto, em boa parte, como resultante da crise fiscal-financeira do 

Governo Federal.  

 

A constituição federal de 1.988 reservou a seção VI, do capítulo I, do título VI, para dispor sobre a “repartição das 

receitas tributárias”. 

 

Subsequentemente foi editada a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1.990, dispondo sobre “critérios e 

prazos de créditos das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos estados...”. 

 

Vale repassar o conteúdo de alguns dispositivos: 

art. 3.º - 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre operações 

relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação serão creditados, pelos estados, aos respectivos 

municípios, conforme os seguintes critérios: 

I - ¾ (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas a 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II - ate ¼ (um quarto) de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso dos territórios, 

lei federal. (.......) 

§ 3.º - o estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada município e o 

valor total do estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos 

municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração. 

§ 4.º - o índice referido no parágrafo anterior, corresponderá a média dos índices apurados 

nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração. 

 

Cada Estado da Federação tem liberdade para adotar regras próprias relativas à cobrança e repartição desse 

imposto, respeitados os requisitos mínimos fixados na Constituição Federal e LC acima citada. 

 

Assim, compete aos estados adotar critérios próprios para distribuição de um quarto do ICMS a ser repassado para 

os seus municípios. 

 

O Estado de Santa Catarina, segue o que estabeleceu a Constituição Estadual de 1989, atualizada, que em seu art. 

133, que estabelece normas relativas ao cálculo do IPM – índice de participação de municípios, para a distribuição da cota 

parte dos municípios. (25%). a fórmula de cálculo é composta da seguinte forma: 

Art. 133. Pertencem aos Municípios: 

I - ... 

II - vinte e cinco por cento: 

a) do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias 

e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; 

b) dos recursos que, nos termos do disposto no art. 159, inciso II, da Constituição Federal, o 

Estado receber da União. 

§ 1º É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos 

aos Municípios, ressalvado o condicionamento ao cumprimento do disposto no art. 155, § 2º, 

incisos I e II. (Redação do § 1º, dada pela EC/20, de 1999). 

§ 2º Na quantificação das participações municipais serão considerados os valores do principal e 

dos acessórios que a ele acrescerem, inclusive penalidades pecuniárias. 

§ 3º As parcelas de receitas pertencentes aos Municípios mencionados no inciso II serão 

creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do VALOR ADICIONADO nas operações relativas 

à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios; 

II - até um quarto de acordo com o que dispuser a lei estadual. 

§ 4º Os índices de rateio das parcelas previstas no inciso II serão calculados com a participação 

dos Municípios, através de suas associações representativas, sendo-lhes assegurado livre acesso 

a todos os elementos utilizados no processo. 

§ 5º O Estado divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes 

de cada um dos tributos arrecadados, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a 

expressão numérica dos critérios de rateio. 
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§ 6º Os dados divulgados serão discriminados por Município, no que couber. 

 

Assim, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – é um tributo arrecadado pelo Estado. 

Parte dessa arrecadação (25%) é distribuído aos municípios proporcionalmente à participação de cada município no 

movimento geral de operações que constituem fatos geradores desse imposto, realizadas em todo o Estado durante 

determinado exercício.  

 

A Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico – DIME – é o meio utilizado pelo Estado para 

apurar o valor adicionado individual de cada empresa, os rateios de fretes e energia elétrica, compra de produtos 

agropecuários e demais informações que vão compor os valores adicionados dos municípios. Quando algum contribuinte 

deixa de preencher a DIME ou preenche de forma incorreta, mesmo tendo todos os impostos pagos, o município perde todo 

o retorno passível da referida declaração, sendo absorvido pelos demais municípios do Estado.  

 

Dessa forma, os municípios onde se efetuam operações que geram um maior valor econômico tendem a ser 

compensados com uma participação mais significativa no produto de sua arrecadação, ou seja, quanto maior o seu valor 

adicionado, maior será sua participação.  

 

Assim, reveste-se de suma importância que o trabalho de conferência das DIMEs – seja efetuado por empresa 

especializada, com vistas a manter e ou incrementar o índice de participação deste município no retorno do ICMS 

para os próximos exercícios. 

 

Deste modo, é muito possível que o Município possa incrementar suas receitas, seja mediante a confrontação de 

dados das DIMES, ou pela ampliação e modernização na fiscalização dos tributos locais.  

 

Do Sistema Previdenciário: 

 

O Município de Bandeirantes é conhecedor da Lei nº 8.212/91, art. 89. As contribuições sociais previstas nas 

alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as 

contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou 

recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009). 

 

A atividade preponderante de determinada empresa para efeitos de sujeição do pagamento da contribuição 

decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga contribuição SAT) é relevante para a identificação da alíquota a 

ser aplicada e desde que nela haja diversas atividades classificadas por grau de risco distinto, segundo o inciso II, do art. 22 

da Lei 8212/91 e artigo 202 do Decreto 3048/99 que regulamentou a citada lei. No caso de atividades desenvolvidas por 

servidores municipais preponderantemente burocráticas, apresentando baixo grau de risco, prepondera o entendimento pelo 

que deve ser aplicada a alíquota de 1% (um por cento) para fins de contribuição para o RAT. 

 

Já a súmula 351 define a questão a respeito da alíquota da contribuição para Seguro de Acidente do Trabalho 

(SAT). Diz o texto: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho – SAT – é aferida pelo grau de 

risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante 

quando houver apenas um registro”. 

 

A questão foi pacificada na sessão de 27 de outubro de 2004, no julgamento do EREsp 478.100-RS. Naquela 

sessão, discutiu-se não a forma de apuração da alíquota do SAT diante da diversidade de estabelecimentos componentes da 

sociedade empresarial, mas, sim, sua relação com a existência ou não de registro de cada estabelecimento no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

Deste modo, é muito possível que o Município detenha dinheiro Público a recuperar. Todavia não há nos quadros 

de servidores do Município profissionais ou técnicos que possam executar tal procedimento, primeiro porque não é uma 

atividade fim, e sim atividade meio. 

 

Ademais, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota Explicativa na lista de dispensa de contestação e 

recursos desta Procuradoria-Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a” e § 9º, da Lei nº 10.522, de 2002, c/c o art. 2º, V, da 

Portaria PGFN nº 502, de 2016. 
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Ainda, em julgamento concluído no dia 05 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema nº 

72, estabeleceu que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o 

salário maternidade. 

 

A discussão teve repercussão geral reconhecida pelo STF diante da divergência entre a fonte de custeio prevista 

na Constituição Federal e na Lei 8.212/91. 

 

A CF estabelece que a seguridade social será financiada por meio de contribuições incidentes sobre a folha de 

salários e demais rendimentos do trabalho (art. 195, inciso I, alínea ‘a’). 

 

Já a legislação infraconstitucional prevê expressamente que “o salário-maternidade é considerado salário-de-

contribuição” (art. 28, § 2º da Lei 8.212/91). 

 

É possível observar uma divergência entre as duas normas, isso porque a CF estabelece que a base de cálculo das 

contribuições tem natureza remuneratória. Por outro lado, a Lei 8.212/91 cria nova fonte de custeio ao prever que o salário 

maternidade é salário de contribuição. 

 

Natureza trabalhista ou previdenciária? 

 

Uma das razões de haver divergência sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre o salário 

maternidade se dá em virtude de sua natureza, que muitas vezes é confundida. 

 

Em 1934, a Constituição vigente determinava que a legislação trabalhista deveria assegurar descanso, antes e 

depois do parto à gestante, sem prejuízo do salário e do emprego. A Constituição de 1937 manteve a mesma previsão. 

 

A CLT, promulgada em 1943, atribuía ao empregador a obrigação de arcar com os salários integrais da empregada 

durante o período de licença maternidade. 

 

Portanto, o salário maternidade era de responsabilidade do empregador, que se via obrigado a arcar com a 

integralidade da remuneração da empregada durante o período de afastamento. 

 

Todavia, a situação se modificou a partir da Convenção 103 da OIT, ratificada pelo Brasil e promulgada 

pelo Decreto 58.820/66, prevendo que as prestações deveriam ser concedidas por meio de um sistema de seguro social ou 

fundo público. 

 

Nesse cenário, a Lei 6.136/74 incluiu o salário maternidade como prestação assegurada pela Previdência 

Social. 

 

Em 1988, com o advento da atual Constituição, restou inconteste a natureza previdenciária do salário 

maternidade. 

 

Julgamento do STF 

 

O julgamento do Tema 72 foi de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que teve seu voto confirmado por maioria 

(7×4). 

 

Conforme voto do Relator, a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade importa 

inobservância do disposto no art. 195, § 4°, da CF. O artigo mencionado exige que a instituição de outras fontes 

destinadas a garantir a manutenção da seguridade social se dê por meio de lei complementar. 

 

Portanto, não é possível que lei ordinária, no caso a Lei 8.212/91, institua contribuição previdenciária sobre 

fonte não prevista na Constituição. 

 

Em contrapartida, a tese firmada contraria o posicionamento jurisprudencial do STJ, o qual entendia pela 

incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade. 

 

Confirmada por maioria, a decisão do Ministro Barroso do STF é expressa: 
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“O salário maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à 

segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em 

decorrência da licença maternidade (art. 71 da Lei n° 8.213/91), possuindo, como já 

analisado, caráter de benefício previdenciário. Assim, por não se tratar de 

contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga diretamente pelo empregador 

ao empregado em razão do contrato de trabalho, não se adequa ao conceito de folha 

de salários, e, por consequência, não compõe a base de cálculo da contribuição social 

a cargo do empregador, uma vez que a prestação não está inserida nas materialidades 

econômicas expostas no art. 195, I, a , da Constituição da República.” 

 

Apesar de ser uma análise formal do tema, extensa fundamentação do voto dedica um olhar para o papel da mulher 

no mercado de trabalho, suas condições de trabalho e desvantagens. 

 

A saber, o Relator elenca que a desoneração da mão de obra feminina se justifica em razão das condições 

biológicas femininas e nas dificuldades que podem gerar para equidade de tratamento da mulher no mercado de trabalho. 

 

Em síntese, o salário maternidade não se adequa ao conceito de folha de salários, e, por consequência, não 

compõe a base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador. 

 

Com isso, recentemente, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN divulgou o Parecer SEI nº 

18.361/2020/ME, no qual ficou estabelecida a dispensa de contestar e recorrer nos processos judiciais que versam sobre o 

Tema 72. Além disso, a PGFN manifestou o entendimento de que também é inconstitucional a incidência da contribuição 

às terceiras entidades sobre o salário-maternidade e que, por outro lado, referida tese não se aplica à contribuição 

previdenciária devida pela empregada segurada (INSS retido). 

 

A Receita Federal do Brasil – RFB é vinculada às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas 

em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa 

manifestação da PGFN. 

 

Por isso, o Parecer SEI nº 18.361-2020 foi remetido à RFB, que, por sua vez, o incluiu na lista de “Notas 

explicativas relacionadas a decisões que vinculam a RFB”, conforme divulgado em seu site no link: Decisões Vinculantes 

do STF e do STJ (repercussão geral e recursos repetitivos) — Receita Federal (economia.gov.br). 

 

Isso significa que a RFB está vinculada e adotou a não tributação do salário-maternidade reconhecida pela PGFN 

no Parecer SEI nº 18.361/2020/ME, com o que, não procederá com a constituição do crédito tributário em questão, por 

força do art. 19-A da Lei nº 10.522/2002.  

 

Em razão disso, no dia 1º de dezembro o eSocial foi ajustado para adequar os cálculos ao novo entendimento. Foi 

divulgada no Portal do eSocial a Nota Técnica 20/2020, com os devidos ajustes de leiautes na Versão 2.5 do programa, 

para que os valores pagos a título de salário-maternidade fossem excluídos da base de cálculo das contribuições 

previdenciárias (contribuição patronal + RAT) e às terceiras entidades. 

 

Foi disponibilizado no site da Caixa, em (28/12), o instalador da nova versão do SEFIP ajustado conforme o 

Parecer da PGFN, que trata da não incidência do INSS Patronal sobre o salário-maternidade. 

 

Além disso, também foi disponibilizado pela Caixa uma nova versão do Manual do Usuário SEFIP 8.4, contendo 

orientações de como proceder no programa referente à licença-maternidade. 

 

4.7.4 – Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (movimentações Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7) a 

partir da competência 11/2015. 

 

 FGTS: existe a obrigação de recolhimento para o FGTS sobre a remuneração que seria devida ao trabalhador, 

caso ele não estivesse afastado, durante todo o período da licença-maternidade; 

 Previdência: em relação à parte patronal, a partir da competência 11/2015 só existe a obrigação de recolhimento 

das contribuições sobre a remuneração relativa aos dias trabalhados. Mantendo-se a contribuição da segurada 

sobre a base integral (valor correspondente aos dias trabalhados mais os dias de afastamento por motivo de licença 

maternidade). 
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Controladoria Interna, Atos Normativos e Contraditórios ao TCE: 
 

Assessoramento e consultoria ao Controle Interno quanto ao cumprimento das legislações referentes ao controle 

interno, em especial as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC e as Portarias 

da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

 

Defesa Administrativa perante o TCE/SC – assessorar a administração municipal, tecnicamente, durante a 

elaboração de defesas administrativas quando relacionar-se com a prestação de contas anual ou inspeções relacionadas a 

processos de fiscalização, sujeitas a parecer prévio, julgamento de contas ou apreciação de legalidade, legitimidade e/ou 

economicidade por parte daquela Corte de Contas. 

 

Orientação, elaboração e acompanhamento de respostas a ofícios, relatórios e diligências do Tribunal de Contas do 

Estado e outros em relação à Contabilidade, Planejamento e Recursos Humanos. 

 

Orientação, elaboração e acompanhamento dos relatórios de gestão das unidades gestoras e de análise do Balanço 

Consolidado, ainda, na elaboração e acompanhamento de Elaboração de Notas Explicativas. 

 

Da resolução da demanda 

 

Todavia não há nos quadros de servidores do Município profissionais ou técnicos que possam executar tal 

procedimento, primeiro porque não é uma atividade fim, e sim atividade meio, segundo, porque todo o contexto é uma 

mescla de serviços técnicos especializados, envolvendo pelo menos cinco setores desta municipalidade: Tributos, 

Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos e Controle Interno, além do que o corpo técnico existente já está 

sobrecarregado de afazeres administrativos e jurídicos e não dispõe de todo tempo e de todo o conhecimento para a 

realização do objeto. 

 

Assim, justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de consultoria e treinamentos nas 

áreas Tributária, Econômica/Fiscal, Previdenciária e Controladoria Interna, Atos Normativos e Contraditórios ao TCE/SC 

ao Município de Bandeirantes, na condução dos trabalhos no Setor de Recursos Humanos, voltada exclusivamente na 

avaliação das contribuições previdenciárias sobre verbas declaradas de caráter indenizatório e definição da atividade 

preponderante, no aprimoramento da fiscalização tributária, sua modernização e adequação aos novos serviços e atividades 

desenvolvidas pela sociedade, na análise das declarações de operações tributáveis, necessárias à apuração do índice de 

participação do Município no produto da arrecadação do ICMS para os próximos exercícios, e por não dispormos na nossa 

estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados tecnicamente no setor indicado, impondo aos ordenadores 

à busca constante de prestadores de serviços junto à iniciativa privada. 

 

Sabendo de sua complexidade, mas reconhecendo a importância e o dever de zelar pela correta aplicação 

dos recursos públicos e o incremento da receita do Município, sobreveio então a decisão de proceder com o presente 

certame a fim de selecionar empresas especialistas e de notório conhecimento intelectual para que proceda com 

devidas avaliações, justificativas e acompanhamentos o objeto que se propõem. 

 

3. DA SINGULARIDADE, CONFIANÇA E NOTÓRIA CAPACIDADE 

 

Além da natureza singular afastando da ideia de serviços corriqueiros, ainda que técnicos, e de outro, não restringe 

a ponto de ser incomum, inédito, exclusivo e etc, mas especial, distinto ou até mesmo dotado de uma criatividade ímpar. 

 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ensina: 

"A singularidade, como textualmente estabelecida a Lei, é do objeto do contrato; é o 

serviço pretendido pela administração que é singular, e não o executor do serviço. Aliás, 

todo profissional é singular, posto que esse tributo é próprio da natureza humana. 

 

Singular é a característica do objeto que a individualiza, distingue dos demais: É a 

presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador. A singularidade não está 

associada à noção de preço, de dimensão, de localidade, cor ou Forma.” 

 

Assim, a singularidade implica no fato de que o serviço não esteja incluído entre aqueles corriqueiros realizados 

pela Administração Pública. Necessário se faz, que o objeto possua uma característica particularizada, individual, que situe 

fora do universo dos serviços comuns. 
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 Escreveu Helly Lopes Meirelles:  

"... tem-se entendido, também, que serviços singulares são aqueles que podem ser 

prestados com determinado grau de confiabilidade por determinado profissional ou 

empresa cuja a especialização seja reconhecida" 

 

Esse seria um segundo aspecto da expressão "natureza singular": a singularidade do objeto em relação ao objeto e 

o sujeito, entendimento já pacificados nos tribunais de Contas. 

 

Trazendo, ainda, as lições do administrativista RUBENS NAVES:  

"Em suma, a singularidade corporifica-se tendo em vista a viabilidade do serviço 

prestado, por determinado profissional satisfazer as peculiaridades do interesse público, 

envolvido no caso particular. Deve-se verificar se esse interesse público é peculiar, 

tendo em vista o valor econômico ou o bem jurídico em questão, ou se a tutela revela-se 

complexa, demandando serviços especializados. A especialidade do interesse público 

justifica a seleção com base em uma avaliação complexa, abrangendo critérios de 

natureza subjetiva. A administração deverá apurar quais são os profissionais mais 

habilitados a atendê-la e, entre esses, optar por aquele cuja aptidão (para obter a melhor 

solução possível), mais lhe inspire confiança." 

 

Ademais, quanto ao elemento confiança, o qual comporta elemento subjetivo que não pode ser ignorado quando 

enfrentada contratações dessa natureza intelectual e singular dos serviços de consultoria nas áreas tributária, financeira, 

contábil, orçamentária, planejamento, administrativa, controle interno, recursos humanos, E-social, movimento econômico 

e patrimônio  enraizados principalmente na relação de confiança é lícito ao gestor, desde que movido pelo interesse 

público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei para a escolha da melhor empresa prestadora de 

serviço. 

 

Outro aspecto do termo refere-se ao modo de executar o serviço. Necessário se faz, ainda, que o sujeito execute de 

modo especial o objeto, o que é, em síntese, o que busca a Administração Pública: a execução do serviço de modo 

particularizado, de forma a assegurar que seja alcançado o almejado, atendendo ao interesse público. 

 

Sobre este aspecto, traz-se à colação a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

"Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como singular 

quando nele interferir, como requisito de satisfatório atendimento da necessidade 

administrativa, um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a 

engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual, artística ou a argúcia de 

quem o executa, atributos, este, que são precisamente os que a Administração reputa 

convenientes e necessita para a satisfação do interesse público em causa. 

 

Embora outros, talvez até muitos, pudessem desempenhar a mesma atividade científica, 

técnica ou artística, cada qual o faria à sua moda, de acordo com os próprios critérios, 

sensibilidades, juízos, interpretações e conclusões, parciais ou finais, e tais fatores 

individualizadores repercutirão necessariamente quanto à maior ou menor satisfação do 

interesse público. Bem por isto não é indiferente que sejam prestados pelo sujeito "A" 

ou pelos sujeitos "B" ou "C", ainda que todos estes fossem pessoas de excelente 

reputação. 

 

É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição do eventual contratado - a ser 

obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de reconhecida competência na matéria - 

recaia em profissional ou empresa cujos desempenhos despertem no contratante a 

convicção de que, para o caso, são presumivelmente mais indicados do que os de outros, 

despertando-lhes a confiança de que produzirá a atividade mais adequada para o caso. 

 

Em síntese, as características especiais e particularizadas do sujeito devem, necessariamente, mostrarem-se 

presentes no processo de execução do serviço contratado, de forma a alcançar o objetivo buscado pela Administração 

Pública. 
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Desse modo, vislumbra-se que o rigor da lei tem sido abrandado no caso concreto, com vista sempre a buscar o 

pronto atendimento do interesse público, evitando excessos e rigorismos que possam ser mais prejudiciais do que 

produtivos. 

 

O art. 25, parágrafo 1° conceitua a notória especialização:  

"Considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo 

de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato." 

 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços deverão ser prestados pela empresa ou Pessoa Física, com registro no respectivo conselho profissional 

atinentes à atividade principal constante no CNAE da mesma, bem como, de todos os membros da equipe técnica, 

devidamente registrados nos seus respectivos conselhos, com jurisdição no Estado em que for sediada a empresa 

proponente. 

 

4.2. A contratada irá prestar serviços técnicos profissionais de treinamento e consultorias no âmbito da Administração 

Pública na entidade Prefeitura e Fundos Municipais. 

 

4.3. A contratada prestará suporte técnico, nas seguintes modalidades: 

 

a) Presencial (in loco) mínimo 16 horas mensais, nas dependências da Prefeitura, mediante a realização de no mínimo 04 

(quatro) encontros mensais, em intervalos semanais, com duração mínima de 04 (quatro) horas cada, por um dos 

responsáveis técnicos da licitante, apresentando o registro no respectivo Órgão de classe, em horário comercial, de segunda 

a sexta-feira. 

 

b) Em caso excepcional o suporte técnico presencial poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município, que deverá 

comunicar a empresa contratada com um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para comparecimento 

junto a Prefeitura. 

 

c) À Distância: A contratada deverá efetuar suporte técnico através de telefone, correio eletrônico e/ou outras facilidades 

tecnológicas, sem limite de consultas, em qualquer horário do dia, emitindo parecer técnico quando solicitado, em no 

máximo, 48 (quarenta e oito) horas contadas da solicitação. 

 

d) Deverá ainda efetuar suporte técnico por meio de acesso remoto aos sistemas informatizados do Município, durante o 

horário de funcionamento da Prefeitura, ou sempre que solicitado, visando assim maior eficiência na prestação dos serviços 

públicos municipais. 

 

e) Ao critério do Poder Executivo, os serviços poderão eventualmente ser executados no estabelecimento da Contratada.  

 

f) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes 

e aquelas complementares e pertinentes aos serviços licitados, devendo a contratada manter-se atualizada perante os órgãos 

superiores de controle e fiscalização. 

 

4.4. Para o início dos serviços, a empresa contratada deverá disponibilizar carta de apresentação do responsável pela 

execução dos serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais; 

 

4.5. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na 

íntegra. 

 

4.6. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais 

vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços ora licitados. 

 

a) Os serviços deverão ser exercidos por profissionais com comprovada habilitação e experiência, contratados pela licitante 

vencedora, que deverá garantir a adequada e plena execução de todas as atividades, conforme as necessidades do Município. 
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b) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 

30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

pela Administração. 

 

4.7. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município 

para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa contratada, ainda: 

 

a) Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do 

deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, 

além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. 

 

b) Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, 

empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

 

4.8. Por ocasião do recebimento dos serviços, o Município de Bandeirantes, por intermédio de servidor designado, reserva-

se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em 

desacordo com as especificações do objeto licitado, obrigando-se o proponente vencedor a promover a devida regularização, 

observando-se os prazos contratuais. 

 

a) O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, 

ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 

 

b) caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir 

da data da regularização ou do documento fiscal, a depender do evento. 

 

5. DA CAPACIDADE TÉCNICA 

 

5.1. A capacidade técnica para a consecução do objetivo do Município, é de fundamental importância, porque todo o 

contexto é uma mescla de atividades técnicas, envolvendo pelo menos cinco setores desta municipalidade: Contabilidade, 

Recursos Humanos, Finanças, Previdenciária e Controle Interno. Desta feita, optamos por solicitar as qualificações 

técnicas que seguem: 

 

a) Registro ou inscrição e prova de regularidade, no Conselho Regional competente, em área compatível com o objeto 

da Licitação, da empresa proponente, na seccional do Estado em que for sediada a empresa proponente.  

 

b) Certidão/Atestado de Registro da Pessoa Física emitida pelo Conselho de Classe ou outros devidamente reconhecidos 

pela entidade competente, com habilitação para execução do serviço e com jurisdição no Estado onde está sediada a 

empresa, com validade na data limite da entrega da documentação e das propostas. 

 

c) A proponente que não for sediada no Estado de Santa Catarina, bem como, seus responsáveis técnicos, deverão 

apresentar os Registros no Conselho Regional do Estado de origem, e no ato da assinatura do Contrato, o visto/registro no 

Conselho Regional de Santa Catarina.  

 

d) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir na data prevista para entrega da proposta, um 

profissional de nível superior com formação acadêmica em nível de especialização (pós-graduação, mestrado ou 

doutorado) em pelo menos numa destas áreas: (contabilidade pública, gestão e finanças públicas, administração pública, 

direito público, direito tributário), devidamente registrado(s)s no(s) órgão(s) de fiscalização, mediante apresentação da(s) 

cópia(s) da(s) respectiva(s) carteira(s) Profissional(is), e que serão o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos 

serviços.  

 

e) A qualificação da equipe técnica da proponente: Apresentação de declaração formal e escrita, por meio da qual, a 

proponente se responsabiliza pela indicação dos membros que irão compor sua EQUIPE TÉCNICA e que participaram da 

condução e execução dos serviços, com a devida identificação das atribuições de cada envolvido 

 

f) O vínculo dos responsáveis técnicos e dos profissionais da equipe técnica com a empresa será comprovado no ato 

da assinatura do contrato através de uma das seguintes formas: 

  Cópia da carteira de trabalho do profissional comprovando que o mesmo pertence ao quadro do licitante; 
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  Cópia do contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional; 

  Contrato de prestação de serviço, ou 

  Declaração de contratação futura do profissional responsável, com a concordância formal do mesmo. 

 

g) Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, para cada área de atuação, fornecida por pessoas de 

direito público ou privado em favor da licitante nos últimos 5 (cinco) anos, contendo, para fins de verificação da 

compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação e suas características e áreas de atuação, 

na forma abaixo indicada: 

 

h) Treinamento, Assessoria e Consultoria aos profissionais das áreas Tributária, para uniformização do conhecimento 

das práticas e conceitos envolvidos nos trabalhos relacionados ao incremento de arrecadação municipal, na revisão de 

procedimentos Administrativos/Tributários e da legislação municipal aplicada a matéria. 

 

i) Treinamento, Assessoria e Consultoria aos profissionais da área Econômico/Fiscal, na revisão de dados constantes das 

DIMES a serem encaminhados pelos contribuintes do ICMS à Secretaria do Estado da Fazenda Estadual, orientação dos 

contadores quanto ao correto preenchimento das DIMES e acompanhamento dos índices de participação do município 

quer definitivos, quer provisórios e demais providências correlatas. 

 

j) Treinamento, Assessoria e Consultoria em matéria Previdenciária, atinentes as contribuições sociais destinadas ao 

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho devidas em função da atividade preponderante e respectivo Grau de Risco, ainda, na 

elaboração de um diagnóstico do Município, em razão da repercussão geral do Tema n. 72, estabelecida pelo Supremo 

Tribunal Federal – STF, bem como, das demais medidas necessárias para viabilizar a compensação destes perante da 

RFB – Receita Federal do Brasil. 

 

k) Treinamento, Assessoria, Consultoria, capacitação e orientação aos profissionais das áreas de Controle Interno, bem 

como, no acompanhamento de respostas a ofícios, relatórios e diligências do Tribunal de Contas do Estado, ainda, na 

orientação, elaboração e acompanhamento dos relatórios de gestão das unidades gestoras e de análise do Balanço 

Consolidado e acompanhamento de Elaboração de Notas Explicativas. 

 

5.2. Das Visitas Técnicas: 

 

a) Os proponentes interessados na prestação dos serviços deverão realizar visita de vistoria junto a Entidade Prefeitura 

Municipal de Bandeirantes/SC, e obter para si, às suas expensas, sua responsabilidade e todas as informações e 

verificações que possam ser necessárias para a preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em hipótese 

alguma, propor modificações nos prazos, valores ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar 

qualquer benefício, sob a influência de dados e/ou informações sobre o serviço que deverá ser executado. A proponente 

deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento e que aceitará todos os aspectos que possam influir direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, sua responsabilidade e risco. Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, no 

Acórdão nº 4.968/2011 da Segunda Câmara, assim se manifestou: 

 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de 

que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de 

consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena 

execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos 

bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais”. 

b) As visitas técnicas deverão ser previamente agendadas junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 

atestadas pelo seu responsável ou delegada por ele, e realizadas até a data limite do certame. 

 

Bandeirante/SC, 31 de maio de 2021. 

 

_______________________________ 

CELSO BIEGELMEIER 

Prefeito Municipal 

 

Após análise do conteúdo do 

procedimento licitatório acima 

mencionado, verificou-se que este 
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cumpre os requisitos exigidos pela Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, opinando assim, pela 

assinatura do presente edital de 

credenciamento.        

 

__________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Advogada – Assessora Geral OAB 33.558 
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ANEXO II 

  Observação: Remover Timbre do Município 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

(Envelope Proposta) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  INSC. ESTADUAL  

END.  BAIRRO:  

CEP  CIDADE:  ESTADO:  

FONE  E-MAIL:  

 

Apresentamos nossa proposta comercial relativa à PROCESSO LICITATÓRIO nº __ /2021 – TOMADA DE PREÇOS 

nº ___2021, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da 

preparação da mesma: 

 

1. PROPOMOS: 

 

1.1. Atender de forma integral o objeto licitado, qual seja, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS 

AO SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO CAPACITAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTOS, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS ÁREAS: TRIBUTÁRIA, ECONÔMICO/FISCAL, 

PREVIDENCIÁRIA, CONTROLADORIA INTERNA, ATOS NORMATIVOS E CONTRADITÓRIOS AO TCE/SC, DE 

FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE FORMA REMOTA, BEM COMO NA SEDE DA 

PROPONENTE, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, sendo a execução dos serviços 

conformidade integral com o objeto licitado e o termo de referência, deste instrumento convocatório. 

 

1.2 - No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 

outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

Item Qtde UN ESPECIFICAÇÃO 

Valor 

Máximo 

Unitário R$ 

Valor 

Unitário R$ 

Valor Total 

Proposto R$ 

01 12,00 Mês 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E 

ASSESSORIA APLICADAS AO SETOR 

PÚBLICO, ABRANGENDO CAPACITAÇÃO 

CONTÍNUA ATRAVÉS DA 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, 

ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS 

ÁREAS: TRIBUTÁRIA, 

ECONÔMICO/FISCAL, PREVIDENCIÁRIA, 

CONTROLADORIA INTERNA, ATOS 

NORMATIVOS E CONTRADITÓRIOS AO 

TCE/SC, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE 

DO MUNICÍPIO, PARA CONTINUA 

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE 

FORMA REMOTA, MEDIANTE 

ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA 

R$ 4.000,00   
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TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO 

OUTRAS FACILIDADES 

TECNOLÓGICAS.(20116) 

Valor Total da Proposta  

 

2. FORMA DE EXECUÇÃO 

 

2.1. Os serviços serão prestados pela empresa que possua em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior em 

.........., com inscrição no respectivo Conselho Regional de ........., sob nº ......., com experiência comprovada na área pública.  

 

2.2. A proponente prestará suporte técnico de no mínimo 16 (dezesseis) horas mensais, nas seguintes modalidades: 

a) Presencial (in loco): 

 

a1) Nas dependências da Prefeitura, mediante a realização de no mínimo 04 (quatro) encontros mensais, com duração 

mínima de 04 (quatro) horas cada, em intervalos semanais, por um dos integrantes da equipe técnica, apresentando o 

registro no respectivo Órgão de classe, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

a2) Em caso excepcional o suporte técnico presencial poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município, que deverá 

comunicar a empresa contratada com um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para comparecimento 

junto a Prefeitura. 

 

b) À Distância: 

 

b1) A proponente efetuará suporte técnico através de telefone, correio eletrônico e/ou outras facilidades tecnológicas, sem 

limite de consultas, em qualquer horário do dia, emitindo parecer técnico quando solicitado, em no máximo, 48 (quarenta e 

oito) horas contadas da solicitação. 

b2) Deverá ainda efetuar suporte técnico por meio de acesso remoto aos sistemas informatizados do Município, durante o 

horário de funcionamento da Prefeitura, ou sempre que solicitado, visando assim maior eficiência na prestação dos serviços 

públicos municipais. 

b3) Ao critério do Poder Executivo, os serviços poderão eventualmente ser executados no estabelecimento da Contratada.  

 

4 - VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ 

 

5. Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 

deslocamentos e outras quaisquer que incidam sob a contratação. 

 

6. Declarar o nome do responsável que irá assinar o contrato se vencedor da licitação, com as seguintes identificações: 

 Nome Completo, Número de CPF e Número do RG;   

 Dados Bancários da Licitante: Banco: XX, Agência: XXXX, Conta Corrente: XXXX.  

 

-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021. 

 

 

________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO III 
  Observação: Remover Timbre do Município 

 (Credenciamento) 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Através do presente, credenciamento o (a) Sr (a)._______________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº __________________ e inscrito (a) no CPF sob o n.º _____________________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Bandeirante/SC, na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº __/2021, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe pelos poderes para pronunciar-se em nome da Empresa 

_______________________________, CNPJ n.º ____________________________, bem como formular propostas e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

_________________/___, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 

  Observação: Remover Timbre do Município 

(Habilitação) 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

  Eu, ......................................................................................, CPF .. .................................................., na 

qualidade de ...........................................................    (sócio-gerente- representante legal- procurador), declaro, sob as penas 

da lei, para fins de Cadastro no Registro Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Bandeirante/SC, que a empresa 

..................................................................................................................., CNPJ ............................................, cumpre com o 

disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988, bem como comunicarei qualquer fato 

ou evento superveniente ao Setor de Licitações, que venha alterar a atual situação. 

Art. 7º , inciso XXXIII da Constituição Federal: “...proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 

 

Ressalva: 

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

 

 

 

 

  ......................................., ........de ......................de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 

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

 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO V 

Observação: Remover Timbre do Município 

(Habilitação) 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E ATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR 

 

 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Bandeirante, 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de Tomada de Preços n° ___/2021, instaurado por esse órgão público, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e ainda que 

não estamos impedidos de licitar com o órgão público municipal, nos termos do art. 9º da Lei Nº 8.666/93. 

 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

........................................................, ............... de ........................................... de 2021. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VI 
Observação: Remover Timbre do Município 

(Credenciamento) 

 

 

         MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 

DECLARA sob penas da Lei, que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 

art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, pelo qual pretende fazer uso do 

direito no certame acima indicado. 

 

 

 

_____________, ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII 
  Observação: Remover Timbre do Município 

(Habilitação) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

 

 

 

 

A empresa (ou pessoa jurídica) .................., inscrita no CNPJ-MF sob n.º ................, através de seu Diretor ou Responsável 

Legal Sr. (a) ...................... declara, especialmente para participação na Tomada de Preços nº ___/2021, que em seu quadro 

societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Comissão desta 

Licitação, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, em primeiro grau, ou por 

adoção.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

______________, ____ de ________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº _________ 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 

01.612.528/0001-84, com sede a Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, CEP sob nº 89.905-000, através do Sr. CELSO 

BIEGELMEIER, Prefeito Municipal, portador do CPF nº. 423.780.609-04, doravante denominado CONTRATANTE, e, 

de outro, a empresa ---------------------------, com sede na Rua --------------, ----, município de -------/Estado-----, inscrita no 

CNPJ sob o nº --------, neste ato representado pelo ---------------, inscrito no CPF sob o nº -------------------, doravante 

denominada CONTRATADA, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de 

Licitação n° __/2021, instaurado sob a modalidade Tomada de Preços nº __/2021. e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO CAPACITAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DA 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS ÁREAS: 

TRIBUTÁRIA, ECONÔMICO/FISCAL, PREVIDENCIÁRIA, CONTROLADORIA INTERNA, ATOS 

NORMATIVOS E CONTRADITÓRIOS AO TCE/SC, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, 

DE FORMA REMOTA, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES, conforme demais especificações constantes no edital. 

 

1.2. Os serviços, objeto desta licitação, compreendem TREINAMENTO e contínua CAPACITAÇÃO dos Gestores e 

demais técnicos envolvidos nas atividades descritas no Termo de Referência 

 

1.3. Os treinamentos e capacitações serão realizados continuamente no decorrer dos serviços ou com data e hora marcada 

para assunto específico, com ênfase nas áreas de atuação destacados no Termo de Referência. 

Parágrafo Terceiro – 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 nº __/2021, juntamente com seus anexos e 

a proposta da CONTRATADA. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os serviços deverão ser prestados por profissional com registro no respectivo conselho profissional atinentes à atividade 

principal constante no CNAE quando empresa, bem como, de todos os membros da equipe técnica, devidamente 

registrados nos seus respectivos conselhos, com jurisdição no Estado em que for sediada a empresa. 

 

2.2. A contratada irá prestar serviços técnicos profissionais de treinamento no âmbito da Administração Pública na entidade 

Prefeitura e Fundos Municipais. 

 

2.3. A contratada prestará suporte técnico de no mínimo 16 (dezesseis) horas mensais, nas seguintes modalidades: 

 

a) Presencial (in loco): 

 

a1) Nas dependências da Prefeitura, mediante a realização de no mínimo 04 (quatro) encontros mensais, em intervalos 

semanais, com duração mínima de 04 (quatro) horas cada, por um dos responsáveis técnicos da licitante, apresentando o 

registro no respectivo Órgão de classe, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

 

a2) Em caso excepcional o suporte técnico presencial poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município, que deverá 

comunicar a empresa contratada com um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para comparecimento 

junto a Prefeitura. 
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b) À Distância: 

 

b1) A contratada deverá efetuar suporte técnico através de telefone, correio eletrônico e/ou outras facilidades tecnológicas, 

sem limite de consultas, em qualquer horário do dia, emitindo parecer técnico quando solicitado, em no máximo, 48 

(quarenta e oito) horas contadas da solicitação. 

 

b2) Deverá ainda efetuar suporte técnico por meio de acesso remoto aos sistemas informatizados do Município, durante o 

horário de funcionamento da Prefeitura, ou sempre que solicitado, visando assim maior eficiência na prestação dos serviços 

públicos municipais. 

 

b3) Ao critério do Poder Executivo, os serviços poderão eventualmente ser executados no estabelecimento da Contratada.  

 

b4) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais 

vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços licitados, devendo a contratada manter-se atualizada perante 

os órgãos superiores de controle e fiscalização. 

 

2.4. Para o início dos serviços, a contratada deverá disponibilizar carta de apresentação do responsável pela execução dos 

serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais. 

 

2.5. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na 

íntegra. 

 

2.6. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais 

vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços ora licitados. 

 

a) Os serviços deverão ser exercidos por profissionais com comprovada habilitação e experiência, contratados pela licitante 

vencedora, que deverá garantir a adequada e plena execução de todas as atividades, conforme as necessidades do Município. 

 

b) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 

30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

pela Administração. 

 

2.7. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município 

para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da contratada, ainda: 

 

a) Serão de total responsabilidade da contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do 

deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, 

além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. 

 

b) Caberá exclusivamente à contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, 

empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a contratada colocar a serviço no atendimento do objeto. 

 

2.8. Por ocasião do recebimento dos serviços, o Município de Bandeirante, por intermédio de servidor designado, reserva-se 

no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo 

com as especificações do objeto licitado, obrigando-se o proponente vencedor a promover a devida regularização, 

observando-se os prazos contratuais. 

 

a) O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, 

ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 

 

b) Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir 

da data da regularização ou do documento fiscal, a depender do evento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

3.1. O prazo de vigência do Contrato será de 01 (um) ano, contados a partir da assinatura do mesmo. De  __dia  __ 

de ____ 2021 a ___ de ________ de 2022. 
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CLÁUSULA QUARTA– DO VALOR 

 

4.1. Para a execução dos serviços mencionados no gráfico abaixo o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância de R$ ............... (.......................), que deverá ser paga conforme execução, preferencialmente em até 10 (dez) 

dias úteis após a prestação dos serviços. 

 

Item Qtde UN ESPECIFICAÇÃO 
Valor 

Unitário  
Valor Total 

01 12,00 Meses 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, ABRANGENDO 

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DA 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, 

ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS ÁREAS: 

TRIBUTÁRIA, ECONÔMICO/FISCAL, 

PREVIDENCIÁRIA, CONTROLADORIA INTERNA, 

ATOS NORMATIVOS E CONTRADITÓRIOS AO 

TCE/SC, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO 

MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA, MEDIANTE 

ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, 

CORREIO ELETRÔNICO OUTRAS FACILIDADES 

TECNOLÓGICAS.(20116) 

  

Valor Total do Contrato  

 

4.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade 

da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações 

assumidas pelo presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 

 

5.1. O preço estabelecido será irreajustável durante a vigência do contrato e deverá incluir todos e quaisquer ônus, quer seja 

tributário, fiscal ou trabalhista, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer encargos necessários a execução do 

objeto do contrato. 

 

CLAUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

6.1. Os recursos orçamentários para o cumprimento do objeto licitado serão os seguintes:  

 

Ano Despesa Recurso Complemento do Elemento de Despesa Valor 

2021 20 1000 3.3.90.39.05 R$ 28.000,00 

2022 ? ? 3.3.90.39.05 R$ 20.000,00 

VALOR TOTAL  R$ 48.000,00 

                   

CLAUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal. O pagamento e a liquidação das notas fiscais emitidas regularmente pela CONTRATADA serão feitos através 

de crédito em conta, no banco indicado pela mesma. 

 

7.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Bandeirante, com indicação do CNPJ específico, 

nº 01.612.528/0001-84. 

 

a) De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, ficam os licitantes vencedores 

obrigados a emitir nota fiscal eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais impressas modelos 1 e 1-A, 

quando for o caso. 
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b) O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no seguinte e-mail: 

compras@Bandeirante.sc.gov.br, para seu devido pagamento. 

 

7.3. Dos valores acima especificados serão descontados o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando 

devido, conforme Lei Municipal que regulamente este tributo. 

 

7.4. A liberação do pagamento fica condicionada, ainda, quando se tratar de substituição de mão de obra, da 

apresentação, por parte da CONTRATADA, da folha de pagamento quitada dos empregados da empresa, de cópia 

autenticada do pagamento da GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social) e de cópia também autenticada da SEFIP 

quitada do período correspondente à Tesouraria do Município de Bandeirante (quando se tratar de pessoa jurídica): 

 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidões Negativa de Tributos Federais e 

Negativas da Dívida Ativa da União; 

 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, e 

 

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais, quando a sede da contratada for no Município de Bandeirante. 

 

Nota: Os documentos acima deverão ser do domicílio ou sede da proponente. Na 

hipótese de não apresentação, o pagamento será sustado.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO, REAJUSTE, RESCISÃO E ALTERAÇÕES 

 

8.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão com as consequências contratuais previstas em Lei, de 

acordo com o art. 58, inciso II e Capítulo III, Seção V da lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

8.2. A alteração do Contrato dar-se-á nos termos do art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666/93. 

 

8.3. No interesse da consecução dos objetivos do Município de Bandeirante, os produtos deste ato convocatório poderão ser 

aumentados ou suprimidos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, § 1º e 2º, da Lei 

8.666/93. 

 

8.4. Os valores apurados no presente certame poderão pela autoridade competente ser devidamente corrigidos pelo 

mesmo índice aplicado pelo Município para correção dos impostos e taxas municipais, apurado a cada período de 12 

(doze) meses de vigência do contrato. 

 

8.5. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, no primeiro ano de execução do contrato, exceto na ocorrência de 

fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei Federal n. º 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA NONA -  DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

9.1. Constituem direitos, do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

9.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato; e 

 

c) Fornecer informações úteis, boas e necessárias para a perfeita execução do objeto deste Contrato. 

 

9.3. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) A CONTRATADA se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de penalidades; 
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b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato, 

ficando o CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da CONTRATADA, bem como 

de quaisquer obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento deste instrumento contratual; 

 

c) Apresentar, durante a vigência contratual, profissionais habilitados para o bom e fiel andamento do objeto do presente 

Contrato. 

 

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 

e) É responsável também em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados ao 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades 

cometidas na execução do Contrato; 

 

f) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

g) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços e orientações técnicas relacionadas com o objeto 

contratado; 

 

h) Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

 

i) Prestar os serviços na forma ajustada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO 

 

10.1. Nos termos da legislação, o Município de Bandeirante pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do Contrato, no 

seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja comprovadamente a do Edital de Tomada 

de Preços nº __/2021, indenizando a CONTRATADA pela execução dos serviços até então prestados. 

 

10.2. De adjudicar parte ou a totalidade dos quantitativos que menciona, não cabendo a CONTRATADA qualquer tipo de 

indenização. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na Cláusula Nona, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor diário correspondente à 

execução dos serviços.  

 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

 

c) Rescisão Contratual; 

 

d) Suspensão temporária para licitar e contratar com o Município de Bandeirante; 

 

e)  Declaração de inidoneidade. 

 

11.3. A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo 

ao Município de Bandeirante. 
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11.4. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento), pelo atraso na entrega do objeto desta licitação ou 

pela entrega de objeto que não atenda as especificações do objeto licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

corridos uma vez comunicada oficialmente, sem prejuízo de outras cominações cabíveis. 

 

11.5. A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Bandeirante, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo 

contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem 

prejuízos ao Município de Bandeirante. 

 

11.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que licitante ressarcir o Município de Bandeirante pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

11.7. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

 

a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas nesta Licitação. 

 

b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

 

11.8. As penalidades previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo segundo, serão levantadas pelo Município de Bandeirante 

assim que cessar a causa que motivou a respectiva sanção. 

 

11.9. As sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do parágrafo segundo, poderão ser aplicadas juntamente com o 

disposto na alínea "b". 

 

11.10. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior justificado e aceito 

pelo Município de Bandeirante, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

11.11. As penalidades de multa, suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela autoridade 

competente do Município de Bandeirante, no caso da primeira, ou ministerial, em se tratando das duas últimas, após a 

instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante ou Contratada interessada, serão 

registradas junto ao SICAF em desfavor do fornecedor, sendo que a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade 

implicam na inativação do cadastro, conforme estabelece o subitem 6.4 da IN/MARE/Nº 05/95. 

 

11.12. Incorrem à CONTRATADA as mesmas penalidades previstas no Parágrafo Segundo no caso de: 

 

a) Transferência ou cessão de suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

 

b) Inobservância de normas e de determinações da fiscalização; 

 

c) Cometimento de qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo ainda, pelas multas 

aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

 

d) Cometimento de faltas reiteradas na entrega do objeto contratual; 

 

e) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado; 

 

f) Recusar-se a entregar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 

 

g) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 

dano à contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados. 

 

11.13. Constituem motivos para rescisão unilateral do Contrato, independentemente das sanções legais e contratuais 

aplicáveis: 

 

a) A decretação de falência, a solicitação de concordata, ou falecimento, no caso de firma individual; 
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b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a 

execução do Contrato, a juízo do CONTRATANTE; 

 

11.14. A rescisão unilateral do Contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal. 

 

11.15. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato; 

 

b) Responsabilidade da CONTRATADA por prejuízos causados ao CONTRATANTE e a terceiros; 

 

c) Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar com o 

CONTRATANTE e seus órgãos descentralizados, pelos prazos de 03 (três) meses, 06 (seis) meses e por maiores prazos, 

em função da gravidade da falta cometida; 

d) Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 

independentemente das demais sanções cabíveis; 

 

e) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a 

gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. Sobre as penalidades aplicadas caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 

àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação 

dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, que serão 

exercidos por um representante do Município, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

 

a) Durante o prazo de duração do contrato, a CONTRATANTE designa o Senhor Secretário Municipal de Administração 

e Fazenda, Sr. ..................., ou outro agente público que venha a substituí-lo, para gerir, acompanhar, controlar e avaliar 

a execução contratual, o qual deverá receber o objeto solicitado, mediante competente atestado. 

 

b) O fiscal do contrato passa a ser o próprio gestor, ou outro servidor por ele formalmente designado, habilitado para 

gerenciar o contrato, e será responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos 

encargos complementares. 

 

13.2. Não obstante a empresa será a exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o Município reserva-se o 

direito, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços diretamente por fiscal designado. 

 

13.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão encaminhadas à autoridade 

competente do Município para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 
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14.2. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

15.1. O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

consolidada, 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 SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Este Contrato é intransferível, não podendo o CONTRATADO, de forma alguma, sem anuência do contratante, sub-

rogar seus direitos e obrigações a terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, e dos 

Princípios Gerais do Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal de Bandeirante/SC na 

interpretação das cláusulas do presente contrato que não forem resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, fica 

eleito o foro da Comarca de São Miguel do Oeste/SC para a solução judicial, desistindo os interessados de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente, em (02) duas vias de igual teor e forma, sem rasuras, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Bandeirante/SC, ........... de ............................. de 2021. 

 

________________________                                                                                    ______________________________ 

    CELSO BIEGELMEIER                                                                                                     _________________ 

        Prefeito Municipal                                                                                                ____________________________ 

        CONTRATANTE                                                                                                                 CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________                                                                             ________________________________ 

Nome: Patricia Posser Hammes                                                                                Nome: Alexandro Rodrigo Trampusch 

      CPF: 828.966.239-49                                                                                                          CPF: 065.814.969-52 

  

DECLARO que sou Gestor/Fiscal do presente Contrato, 

recebi uma cópia e estou incumbindo de fiscalizar e 

gerir o cumprimento deste Contrato no que se refere à 

Secretaria a qual estou vinculado. 

 

___________________________________________ 

EDER LUIZ MARCON  

CPF: 024.619.119-83 

Após análise do conteúdo do presente, verificou-se 

que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

opinando assim, pela sua assinatura. 

 

________________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Advogada – Assessora Geral – OAB/SC 33.558 
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