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Ministério do Turismo
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Praça Getúlio Vargas, nº 268, , Florianópolis/SC, CEP 88020-030
Telefone: (48) 3223-0883 - h p://www.iphan.gov.br

EDITAL Nº 01/2020
Processo nº 01510.001195/2019-36
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co
Nacional, Superintendência em Santa Catarina, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada
pela Portaria nº 09, de 10 de fevereiro de 2020, publicada no dia 12 de fevereiro de 2020, situada à Praça
Getúlio Vargas, nº 268, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.020-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.474.056/0012-24, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do po técnica e preço,
para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de concepção cria va, projeto e
execução de exposição de longa duração para o Museu Nacional da Imigração e Colonização (MNIC) de
Joinville/SC, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto nº
7.983, de 08 de abril de 20.13, da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Norma va MPOG nº 03, de 26 de abril de 2018, da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 26
de maio de 2017 e Instrução Norma va SEGES/MP nº 6, de junho de 2018, e, ainda, de acordo com as
condições estabelecidas neste Edital.
1.
DO HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1.
Até às 10h00min, do dia 04 de junho de 2020, no endereço Praça Getúlio Vargas, 268,
Centro, Florianópolis/SC para entrega do Envelope N° 01 (Habilitação), Nº 02 (Proposta Técnica), N° 03
(Proposta de Preço), bem como as declarações complementares.
2.

DO HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

2.1.
Às 10:15 horas, do dia 04 de junho de 2020, no endereço Praça Getúlio Vargas, 268
Centro, Florianópolis/SC, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos par cipantes, a
conferência das declarações complementares, a realização de consulta “on line” ao SICAF e a abertura
dos envelopes contendo a documentação de habilitação.
2.2.
Os conjuntos de documentos rela vos à habilitação e às propostas técnicas e de preços
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
iden ﬁcados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
À Comissão Permanente de Licitação - IPHAN/SC
ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/20___
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2272252&infra_si…
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(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

À Comissão Permanente de Licitação - IPHAN/SC
ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/20___
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

À Comissão Permanente de Licitação - IPHAN/SC
ENVELOPE Nº 3
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/20___
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3.
As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes
acima mencionados.
2.4.
Os licitantes interessados em par cipar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários
ﬁnais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada
com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no item 1 deste Edital e
conter os 03 (três) envelopes acima mencionados, bem como as declarações complementares, até a hora
indicada no item 1 deste Edital.
3.

DO OBJETO

3.1.
A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de concepção cria va, projeto e execução de
exposição de longa duração para o Museu Nacional da Imigração e Colonização (MNIC) de Joinville/SC,
mediante o regime empreitada por técnica e preço, conforme especiﬁcações constantes no Projeto
Básico (Anexo I), que é parte integrante deste Edital.
3.2.
A licitação compõe-se de item único, conforme Projeto Básico (anexado a este Edital),
sagrando-se vencedor o licitante que ob ver o resultado ﬁnal.
3.3.
A execução dos serviços será acompanhada e ﬁscalizada pelo Iphan-SC, por meio de um
representante especialmente designado para tal ﬁm.
3.4.
A par cipação na Licitação implica a aceitação integral e irretratável pelos licitantes dos
termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar o contrato como se transcrito,
com lastro na legislação referida no preâmbulo da Licitação, bem como na observância dos regulamentos
administra vos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de
seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.
4.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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4.1.
O preço máximo es mado para esta contratação é de R$ 2.953.784,00 (dois milhões
novecentos e cinquenta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais), conforme consta na Planilha
Orçamentária, anexada a este Edital.
4.2.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classiﬁcação abaixo:
4.2.1.

PROGRAMA: 5025 – Cultura (Área Finalís ca 2020)

4.2.2.

AÇÃO: 20ZH - (IPHAN) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro;

4.2.3.

PLANO ORÇAMENTÁRIO: 0003 (1) Conservação, apoio e fomento do Patrimônio Cultural

4.2.4.

PTRES: 182950

4.2.5.

PI: C20ZH1IP029

5.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1.
Poderão par cipar desta licitação, os interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel
com o objeto desta licitação.
5.2.

Não poderão par cipar desta licitação:

5.2.1.
proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da
legislação vigente;
5.2.2.

que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;

5.2.3.
en dades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administra va ou judicialmente;
5.2.4.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo
de dissolução ou liquidação;
5.2.5.
organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário);
5.2.6.
n°05/2017).

ins tuições sem ﬁns lucra vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma va/SEGES

5.2.6.1.
É admissível a par cipação de organizações sociais, qualiﬁcadas na forma dos arts. 5° a 7°
da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a vidades previstas no
contrato de gestão ﬁrmado entre o Poder Público e Organização Social (Acórdão n° 1.406/2017-TCUPlenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec vos atos cons tu vos.
5.2.7.
sociedades coopera vas, considerando a vedação con da no art. 10 da Instrução
Norma va SEGES/MP n° 5, de 2017 e o cumprimento do que determina o Termo de Conciliação Judicial
celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, homologada em 05/06/2003, nos autos do
processo nº 1.082/02, da 20ª Vara do trabalho de Brasília/DF.
5.2.8.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
5.2.8.1.
Para os ﬁns do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
5.2.9.
detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
5.2.10.

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

5.2.11.

o autor do projeto, básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica;
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5.2.12.
en dade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou execu vo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
5.2.13.

servidor ou dirigente deste(a) órgão ou responsável pela licitação;

5.2.14.
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
5.2.15.
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de
detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação ou de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante;
5.2.16.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na
execução dos serviços contratados, de empregados da futura Contratada que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança neste órgão Contratante;
5.2.17.

en dades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

6.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório
deverão estar devidamente representados por:
6.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de iden dade ou outro
documento de iden ﬁcação oﬁcial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual,
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato cons tu vo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respec va sede, no caso de sociedades coopera vas; sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal inves dura;
6.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
par cular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de iden ﬁcação oﬁcial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de
sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste úl mo, de documentos
de eleição de seus administradores; inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respec va sede, no caso de sociedades coopera vas;
6.1.2.1.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante,
observada a forma do modelo de carta de credenciamento (anexada a este Edital), sendo admi da a
representação mediante procuração.
IA carta de credenciamento ou a procuração deverá ser apresentada
SEPARADAMENTE, não podendo ser inserida em NENHUM DOS ENVELOPES,
acompanhada de documento oﬁcial para iden ﬁcação do representante.
II A não apresentação do documento de credenciamento não impede a
par cipação do interessado nem enseja sua inabilitação, porém impossibilita a
manifestação do representante nas sessões do certame, inclusive para interposição de
recurso.
6.2.
Os atos públicos poderão ser assis dos por qualquer pessoa, mas somente deles
par ciparão a vamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permi das a tudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2272252&infra_si…

4/38

27/05/2020

7.

SEI/IPHAN - 1981382 - Edital

DA VISTORIA

7.1.
A par cipação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as
condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico
podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo:
7.1.1.
A vistoria será realizada de segunda à sexta-feira, das 10:00 horas às 17:00 horas, devendo
o agendamento, quando cabível, ser efetuado previamente pelo telefone (47) 3395-2247, sendo que o
custo com o transporte será por conta do licitante;
7.1.2.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú l seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o segundo dia ú l anterior à data prevista para abertura dos envelopes;
7.1.3.
Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
iden ﬁcado, apresentando documento de iden dade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para o ato.
7.1.4.
Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser
encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante correspondência eletrônica para
licitacao.sc@iphan.gov.br, antes da data ﬁxada para a sessão pública.
7.1.5.
A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatório.
7.1.6.
Deverá ser apresentado o atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável,
conforme modelo anexado a este Edital.
7.1.7.
Caso o licitante abdique de efetuar vistoria, deverá apresentar declaração conforme
modelo anexado a este Edital.
8.

DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

8.1.

O julgamento da licitação será realizado em 03 (três) fases:
IFase de habilitação, que compreenderá a veriﬁcação e análise dos
documentos apresentados no ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO pelos licitantes
credenciados;
II Fase de abertura e classiﬁcação dos documentos apresentados no ENVELOPE
Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA pelos licitantes habilitados na fase anterior;
III Fase de abertura e classiﬁcação dos documentos apresentados no ENVELOPE
Nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO pelos licitantes classiﬁcados na fase anterior e
Classiﬁcação Final.

9.

DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)

9.1.
Par ciparão desta licitação en dades com credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, em relação aos níveis habilitação jurídica,
regularidade ﬁscal federal e trabalhista e qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, conforme disposto na
Instrução Norma va nº 03, de 26 de abril de 2018, e en dades não credenciadas no referido sistema,
mas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas.
9.1.1.
As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Cer ﬁcado de Registro
Cadastral perante o SICAF deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação de
Habilitação Cadastral compondo a documentação de habilitação junto com os demais documentos
exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993.
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2272252&infra_si…
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9.1.2.
Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) Habilitação
Jurídica e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal) e Trabalhista exigidos neste edital, os quais deverão
ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.
9.1.3.
A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope
per nente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna ﬁxada neste edital.
9.2.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma va SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia ú l anterior à data prevista para recebimento das propostas.
9.2.1.
O SICAF será u lizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade ﬁscal federal
por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de
Cer dão emi da pelo sí o oﬁcial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não esteja
disponível no SICAF.
9.2.2.
Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das cer dões
emi das por meio da rede mundial de computadores (Internet) ﬁcará condicionada à veriﬁcação da sua
legi midade por meio de consulta “on line”.
9.2.2.1.
Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstra vas da situação de cada
licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos
representantes legais das empresas licitantes.
9.2.2.2.
Nos casos de pendência cadastral, o órgão licitante abrirá prazo de no mínimo 2 (duas)
horas para que o fornecedor regularize seu cadastro, conforme o estabelecido no parágrafo único art. 28,
da Instrução Norma va nº 03, de 26/04/2018.
9.2.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ﬁscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
9.3.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a
CPL veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de par cipação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man do pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va,
man do
pelo
Conselho
Nacional
de
Jus ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra vos CADICON, man dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.3.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs tuição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h ps://cer doesapf.apps.tcu.gov.br/).
9.3.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.3.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impedi vas Indiretas, o gestor diligenciará para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi vas Indiretas.
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2272252&infra_si…

6/38

27/05/2020

SEI/IPHAN - 1981382 - Edital

IA tenta va de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
II O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassiﬁcação.
9.4.
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de par cipação.
9.5.
Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Uniﬁcado de
Fornecedores – SICAF, para os licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à regularidade
ﬁscal, à qualiﬁcação econômica ﬁnanceira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16 da Instrução Norma va SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.6.
Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.
9.7.
A tulo de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no Envelope n° 1, salvo quando as informações per nentes es verem contempladas de
forma regular no SICAF:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.7.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s, a
cargo da Junta Comercial da respec va sede;
9.7.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.7.3.
Em se tratando de sociedades por ações: ato cons tu vo em vigor, devidamente
registrado, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.7.4.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par cipante sucursal, ﬁlial ou agência;
9.7.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.7.6.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.7.7.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec va;
9.7.8.
Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente
Poluidoras ou U lizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respec vo Cer ﬁcado de
Regularidade válido, nos termos do ar go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Norma va
IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de a vidade de obras civis,
classiﬁcada como potencialmente poluidora ou u lizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da
Instrução Norma va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma especíﬁca (art. 2º, IN 6/2013), se couber.

REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA:
9.7.9.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.7.10.
prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional.
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prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.7.12.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.7.13.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, rela vo ao domicílio
ou sede do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;
9.7.14.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;

9.7.15.
caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emi da pela correspondente
Fazenda Estadual ou da Fazenda municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
9.7.16.
Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, a licitante melhor classiﬁcada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade ﬁscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer
da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.7.17.
licitante;

cer dão nega va de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do

9.7.17.1.
no caso de cer dão posi va de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respec vo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
9.7.18.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.7.19.
O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro proﬁssional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
9.7.20.
no caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.7.21.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.7.22.
comprovação da boa situação ﬁnanceira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG = A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = A vo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = A vo Circulante
Passivo Circulante
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9.7.23.
Todos os licitantes deverão comprovar que possuem capital ou patrimônio líquido mínimo
equivalente a 10% (dez) por cento do valor total es mado da contratação;
IA comprovação a que se refere o item anterior deve ser feita rela vamente à
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admi da a atualização para esta
data através de índices oﬁciais.
9.8.
Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope
de HABILITAÇÃO (Envelope N° 01):
9.8.1.
Declaração de que não u liza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854,
1999, conforme modelo anexado a este Edital.
9.8.2.
Declaração formal, em papel mbrado da Licitante, de que disporá, por ocasião da futura
contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução
contratual.
9.8.3.
Declaração de visitação, assinada pelo servidor responsável, conforme modelo anexado
neste Edital.
9.8.4.
Declaração de não visitação, caso o licitante abdique de efetuar vistoria, conforme modelo
anexado neste Edital.

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
9.9.
deverão ser entregues separadamente dos envelopes n° 01, n° 02 e n° 03 e consistem nos
seguintes documentos:
9.9.1.
Declaração, em papel mbrado da Licitante, atestando sob as penas da lei, de que até a
data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos impedi vos para a sua habilitação no
presente processo licitatório, e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, conforme modelo anexado a este Edital.
9.9.2.
Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Norma va SLTI/MP n°02/09, conforme modelo anexo a este Edital.
9.9.2.1.
A ausência das declarações complementares mencionados no subitem anterior implicará
a inabilitação da Empresa e consequentemente a desclassiﬁcação da proposta.
9.9.3.
Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de
Pequeno Porte – EPP ou Coopera va equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de
2006.
9.9.3.1.
A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é faculta va e deverá ser
entregue tão-somente pelas licitantes efe vamente enquadradas que pretendam se beneﬁciar do regime
legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento
jurídico diferenciado.
9.9.4.
Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Norma va SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo VII anexo a este edital.
9.9.5.
Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de
Pequeno Porte – EPP ou Coopera va equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de
2006 (Anexo VI).
9.9.5.1.
A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é faculta va e deverá ser
entregue tão-somente pelas licitantes efe vamente enquadradas que pretendam se beneﬁciar do regime
legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento
jurídico diferenciado.
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IComo condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e
diligências para veriﬁcar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas
pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no ar go 3°, inciso
II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o ar go 3°, §2°, do mesmo
diploma, em caso de início de a vidade no exercício considerado.
II Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para veriﬁcar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento)
de que trata o ar go 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
9.9.5.2.
A par cipação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a
exclusão do regime de tratamento diferenciado.
9.9.6.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia auten cada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação
em órgão da imprensa oﬁcial.
9.9.7.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permi dos.
9.9.7.1.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz.
9.9.7.2.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças de números de
documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
9.10.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a
licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação ﬁxadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de classiﬁcação.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.12.
Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualiﬁcação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope de
HABILITAÇÃO:
9.12.1.
Comprovação de capacitação técnico-operacional por parte da empresa licitante, através
da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado devidamente iden ﬁcada, em nome da empresa licitante, rela vo a elaboração
e execução de projeto expográﬁco com uso de tecnologia, em área de exposição de, no mínimo, 350
(trezentos e cinquenta) m²;
9.12.1.1.
Será admi da, para ﬁns de comprovação de quan ta vo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante.
9.13.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legi midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação ou das correspondentes Cer dões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
9.13.1.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia auten cada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação
em órgão da imprensa oﬁcial.
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DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO (FASE I)
9.14.
O Presidente da CPL procederá à abertura dos ENVELOPES Nº 1 - HABILITAÇÃO, devendo os
documentos de habilitação nele con dos ser rubricados, folha por folha, pela CPL e pelos representantes
presentes.
9.15.
Todos os documentos de habilitação e os envelopes nº 02 e 03, devidamente fechados,
ﬁcarão em poder da CPL, após serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes dos
licitantes presentes.
9.16.
A CPL procederá à análise da documentação, podendo realizar diligências ou consultas que
se ﬁzerem necessárias a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
9.16.1.
Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se,
informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação, já rubricados, e os
Envelopes n° 02 (Proposta Técnica) e n° 03 (Proposta de Preços), rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de
habilitação.
9.17.
Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem às exigências estabelecidas
neste Edital.
9.18.
Estando presentes os representantes de todos os licitantes, a CPL poderá in má-los
verbalmente da decisão sobre a habilitação.
9.18.1.
Se in mados todos os licitantes verbalmente da decisão da CPL, rela va à fase de
habilitação, e havendo desistência de interposição de recurso por parte de todos, fato que deverá
constar em ata, a CPL procederá ao agendamento da sessão de abertura dos ENVELOPES Nº 02 PROPOSTA TÉCNICA - dos licitantes habilitados.
9.18.2.
Se in mados todos os licitantes, verbalmente e não havendo expressa desistência de
interposição de recurso por todos os licitantes, a CPL suspenderá a reunião, mantendo em seu poder
todos os envelopes nº 02 e 03, devidamente fechados e rubricados. Dar-se-á, assim, publicidade por
meio de publicação no DOU e abrir-se-á, a par r de então, o prazo recursal de que trata o ar go 109 da
Lei n.º 8.666/93.
9.18.3.
Havendo interposição de recurso por parte de qualquer licitante, a CPL comunicará, por email, aos demais licitantes, para que estes possam impugná-lo, por meio de contrarrazões, no prazo
previsto no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
9.18.3.1.

A decisão sobre os recursos será comunicada por e-mail aos licitantes.

9.18.4.
Decorrido o prazo sem que haja interposição de recursos ou apreciados e decididos os
recursos eventualmente interpostos, na forma da Lei nº 8.666/93, a CPL fará a abertura dos envelopes
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA - em sessão pública após a convocação dos licitantes habilitados.
9.18.5.
Os envelopes nº 02 e 03 dos licitantes inabilitados permanecerão em poder da CPL,
devidamente fechados, até o encerramento do processo licitatório.
9.18.5.1.
Após encerramento do processo licitatório serão devolvidos, por via postal, aos licitantes
inabilitados os respec vos envelopes.
9.18.6.
Após a fase da habilitação, não será admi da desistência das propostas, que serão
consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por mo vo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela CPL.
9.18.7.
Quando todos os licitantes forem inabilitados, a CPL poderá ﬁxar o prazo de 8 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação pelos licitantes, escoimada das causas da inabilitação,
permanecendo os envelopes nº 02 e 03, em poder da CPL.
10.

DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N° 02)
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10.1.
Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes
previamente qualiﬁcados e feita então a avaliação e classiﬁcação destas propostas de acordo com os
critérios per nentes e adequados ao objeto licitado.
10.2.
Abertos os envelopes de Proposta Técnica das licitantes habilitadas, todas as folhas serão
rubricadas pela CPL e pelos representantes das licitantes presentes.
10.3.
A Comissão de Avaliação Técnica será composta por 03 (três) membros, sendo 02 (dois)
representantes do Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional e 01 (um) representante da
Prefeitura Municipal de Joinville.
10.4.
A CPL suspenderá a sessão para análise da documentação, realização de diligências,
consultas e determinação da valoração das propostas técnicas das licitantes classiﬁcadas, tudo com
registro em ata.
10.4.1.
Suspensa a sessão, todos os documentos das propostas técnicas e os envelopes das
Propostas de Preço devidamente fechados, ﬁcarão em poder da CPL, após serem rubricados por todos
seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.
10.4.2.
Após a análise das propostas técnicas a CPL encaminhará a ata para divulgação da
classiﬁcação técnica dos licitantes abrindo-se vista aos autos para análise da documentação ou para a
interposição de recursos.
10.4.3.
Concluídas as fases de valoração e avaliação das propostas técnicas as licitantes serão
classiﬁcadas em ordem decrescente.
10.4.4.
Decorrido o período recursal, sem interposição de recursos ou apreciados os
eventualmente interpostos na forma da lei, a CPL marcará a data para a abertura dos envelopes com as
propostas de preço das licitantes que verem suas propostas técnicas classiﬁcadas.
10.4.5.
Os envelopes com os documentos rela vos às propostas de preço das licitantes que
verem suas propostas técnicas desclassiﬁcadas permanecerão em poder da CPL, devidamente lacrados,
até o ﬁnal do processo licitatório. Após, portanto, serão devolvidos por via postal os licitantes
desclassiﬁcados.
10.4.6.
Quando todas as propostas técnicas das licitantes forem desclassiﬁcadas, a CPL poderá
ﬁxar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas técnicas escoimadas das
causas que determinaram a desclassiﬁcação, permanecendo as propostas de preço em poder da CPL.
10.5.
As propostas técnicas deverão ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data estabelecida no Edital para o recebimento dos envelopes com as propostas.
10.5.1.
Na hipótese de o Processo Licitatório vir a ser interrompido, os prazos de validade das
propostas ﬁcam automa camente prorrogados por igual número de dias em que es ver suspenso.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA (FASE II)
10.6.
Serão observados na análise da Proposta Técnica os critérios de pontuação referentes à
Capacidade Técnica da Empresa, à Capacidade da Equipe Técnica e à Concepção Cria va do Projeto
Expográﬁco.
10.7.
A par r do exame dos documentos integrantes da Proposta Técnica, serão atribuídas as
seguintes pontuações, que poderão somar um total de 100 pontos:
10.8.

Critério 1: Capacidade Técnica da Empresa (CT) – Máximo 25 pontos

10.9.

Critério 2: Capacidade Técnica da Equipe (ET) – Máximo 25 pontos

10.10.

Critério 3: Concepção Cria va (CC) – Máximo 50 pontos
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10.11.
Critério 1: Capacidade Técnica da Empresa (CT): A Capacidade Técnica da Empresa será
expressa pela comprovação da experiência da empresa em realizar serviços similares e compa veis com
o objeto deste contrato. Para ﬁns de pontuação, serão considerados apenas os projetos expográﬁcos
executados com uso de tecnologia, em super cies de no mínimo 350m², com atestado emi do pelo
contratante, pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução do objeto e
detalhando as informações exigidas para pontuação. Cada atestado deverá conter detalhamento que
possibilite a aferição de informações para pontuação, como:
a) Dados sobre o local da exposição (nome, localização, site, dados sobre os responsáveis
pelo museu);
b) Dados de contato do contratante, como e-mail e telefone;
c) Detalhamento do serviço executado;
d) Dados sobre o tombamento ou proteção como patrimônio cultural, se for o caso;
e) Informações ilustra vas como imagens, clipping, descri vo, fotos, vídeos ou peças
gráﬁcas do projeto para que possam ser analisados pela Comissão de Avaliação Técnica e
que comprovem sua execução.
10.11.0.1.

Os critérios de pontuação são:

10.11.0.2.
Critério 2: Capacidade da Equipe Técnica (ET): A licitante deverá declarar os proﬁssionais
que comporão a equipe técnica para ﬁns de pontuação, indicando nome, número de inscrição no
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e número do registro na en dade de classe proﬁssional, se houver,
acompanhado dos respec vos atestados e comprovações, além de declaração do proﬁssional que está
ciente de sua nomeação para prestar os serviços objeto desta Licitação e disponível para integrar a
equipe de trabalho do presente contrato, caso a licitante seja contratada. Essa Declaração deverá conter,
obrigatoriamente, a iden ﬁcação completa do proﬁssional, da licitante, do Edital e ter sido emi da em
prazo não superior a 30 dias da data de abertura das propostas ﬁxada neste Edital.
10.11.0.3.
Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá formar equipe, no mínimo,
com os seguintes proﬁssionais:
a) Diretor de criação: O diretor de criação será responsável por dirigir e gerenciar o
processo de concepção, produção e instalação dos projetos expográﬁco, de comunicação e
luminotécnico.
b) Diretor de Tecnologia: O diretor de tecnologia será responsável pelo projeto de
tecnologia e gestão da equipe de desenvolvedores.
c) Gerente de equipe: O gerente de equipe será responsável por coordenar e gerenciar a
equipe de criação e controlar o cronograma do projeto.
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d) Equipe de criação: A equipe de criação deverá ser formada por, ao menos: 1 arquiteto e
urbanista; 1 designer gráﬁco; 1 proﬁssional da área de pesquisa, com formação em
história.
e) Equipe para o desenvolvimento do Plano de Gestão: ao menos 1 proﬁssional com
graduação ou pós-graduação em administração, com experiência comprovada em
diagnós co e planejamento ﬁnanceiro de ins tuições museais.
f) Equipe para o desenvolvimento do Plano Museológico: ao menos 1 museólogo com
experiência na elaboração de planos museológicos;
10.11.0.4.
O Diretor de Criação, o Diretor de Tecnologia e o Gerente de Equipe deverão apresentar
diploma de graduação em qualquer área. Os demais proﬁssionais deverão apresentar diploma nas áreas
correspondentes.
10.11.0.5.
A Capacidade da Equipe Técnica (ET) será expressa por sua experiência em execução de
serviços similares e compa veis com o objeto deste Edital. Os proﬁssionais a serem pontuados serão
todos aqueles descritos no item 3 (três) do Projeto Básico, referentes à equipe técnica da empresa. Para
ﬁns de pontuação, deverão ser apresentados os currículos dos proﬁssionais com os anexos
comprobatórios como diplomas de pós-graduação e atestados emi dos por contratante, pessoa jurídica
de direito público ou privado, em nome do responsável técnico, que apresentem as informações
a nentes aos itens de pontuação.
10.11.0.6.
Deverá ser apresentado declaração, em papel mbrado da empresa licitante (conforme
modelo anexado neste Edital), de que a empresa possui em seu quadro técnico ou que contratará antes
do início da vigência do contrato, a equipe técnica mínima com formação e experiência conforme
discriminado no Projeto Básico (anexado ao Edital). Os currículos e demais documentos comprobatórios
da qualiﬁcação da equipe deverão ser formalmente aprovados pela ﬁscalização da Contratante como
condição ao início da execução dos serviços.
10.11.0.7.
O Responsável Técnico só poderá ser subs tuído por outro que apresente acervo técnico
equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do ﬁscal designado pelo IPHAN-SC.
10.11.0.8.
Um atestado poderá servir para comprovação em mais de um item, desde que apresente
informações que atendam às respec vas exigências.
10.11.0.9.
Para ﬁns de pontuação, um mesmo proﬁssional poderá acumular o máximo de duas
atribuições na Equipe Técnica.
10.11.0.10.

Os critérios de pontuação são:
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10.11.0.11. Critério 3: Concepção Cria va (CC): A par r das informações e dos dados fornecidos, as
empresas devem desenvolver e aplicar conceito cria vo que seja dedicado à exposição de longa duração
no Palácio dos Príncipes, mostrando como a contratada pretende desdobrar o brieﬁng apresentado
(constante do memorial descri vo anexo a este Edital) e atender as especiﬁcações feitas no memorial
descri vo anexo a este projeto básico, u lizando os espaços disponíveis para a execução da exposição. A
Concepção Cria va deverá ser apresentada em formato de estudo preliminar (no máximo quatro
pranchas tamanho A3, numeradas de 1 a 4), acompanhado de Memorial Jus ﬁca vo e Descri vo da
solução apontada, este contendo no máximo 15 (quinze) páginas, incluindo textos, diagramas e imagens,
conforme a necessidade. O Memorial e as referidas pranchas deverão ser entregues impressos, dentro do
respec vo envelope.
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10.11.0.12. A distribuição e a forma de apresentação do conteúdo são livres. Os textos con dos em
páginas ou pranchas adicionais, que ultrapassarem o limite deﬁnido, não serão objeto de qualquer
análise ou consideração para ﬁns de atribuição de Nota da Proposta Técnica.
10.11.0.13. O Memorial Jus ﬁca vo e Descri vo deve apresentar a concepção cria va destacando: os
aspectos essenciais do projeto expográﬁco, suas etapas e o relacionamento entre elas; a compa bilização
entre a proposta, o acervo e a ediﬁcação; a descrição dos recursos tecnológicos e materiais u lizados no
projeto expográﬁco, incluindo equipamentos. A licitante poderá também fazer constar em sua concepção
cria va outras informações julgadas necessárias ou convenientes para o entendimento da proposta.
10.11.0.14. A análise das propostas seguirá quatro critérios: adequação ao brieﬁng; aproveitamento de
recursos, integração com o Palácio dos Príncipes e Ampliação da acessibilidade cultural.
IAdequação ao brieﬁng: O obje vo desta avaliação é garan r que a proposta
englobe os diversos temas relacionados no brieﬁng, elaborando propostas para cada
um dos espaços do museu, vinculados ao eixo conceitual “a imigração como um
direito”. Para a pontuação, será considerado: a) a per nência da proposta e sua
aderência ao obje vo de cada tema; b) o desdobramento do conceito para a
ambientação (considerando a proposta de efeito luminotécnico, de sonorização,
comunicação e audiodescrição, etc.).
II Aproveitamento de recursos: O obje vo desta avaliação é garan r que o ﬂuxo
e direcionamento dos visitantes e a construção da narra va leve em consideração: a) o
aproveitamento do acervo; b) o aproveitamento da infraestrutura e metragem dos
espaços discriminados para a exposição;
III Integração com o Palácio dos Príncipes: O obje vo desta avaliação é garan r
que o projeto expográﬁco dialogue com o bem tombado, valorizando-o, e
considerando sua pologia, materiais, elementos e bens integrados.
IV Ampliação da acessibilidade cultural: O obje vo desta avaliação é garan r
que a proposta amplie a acessibilidade cultural do MNIC, considerando que todos os
indivíduos, independentemente de sua origem, classe social, experiência prévia,
caracterís cas ou quaisquer outros fatores socioeconômicos que os iden ﬁquem como
minorias, têm o direito de usufruir do acervo e experiência proposta pelo museu.
10.11.0.15.

Os critérios de pontuação são:
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10.11.1.
A não obtenção de pontuação em qualquer um dos itens acima (Critérios 1, 2 e 3),
implicará na desclassiﬁcação da proposta técnica.
10.11.2.
A valoração e avaliação das Propostas Técnicas, em conformidade com os dados
estabelecidos nos itens acima (Critérios 1, 2 e 3) serão totalizadas pela seguinte fórmula:
PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (PT) = (CT) + (ET) + (CC)
10.11.3.

Em seguida será calculado o Índice Técnico conforme a fórmula abaixo:

10.11.4.
Todos os valores numéricos serão calculados com duas casas decimais, desprezada a fração
remanescente, sem arredondamentos.
10.11.5.
As propostas técnicas apresentadas em desacordo com o estabelecido no Edital serão
desclassiﬁcadas, não sendo admi da complementação posterior.
11.

DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 03)

11.1.
Decidida a classiﬁcação técnica, serão abertos os envelopes das propostas de preços das
licitantes cujas propostas técnicas tenham sido classiﬁcadas na fase anterior, as quais serão rubricadas
folha por folha pela CPL e pelos representantes das licitantes presentes.
11.2.
A proposta, apresentada no envelope N° 03, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao ﬁnal ﬁrmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
11.2.1.

A razão social e CNPJ da empresa licitante;

11.2.2.
Especiﬁcações do objeto de forma clara, observadas as especiﬁcações constantes do
Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;
11.2.3.
O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por
extenso, conforme modelo de proposta constante neste Edital.
11.2.4.

A Planilha de Preços, conforme anexo constante neste Edital.
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11.2.4.1.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.
11.2.4.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão reﬂe r com ﬁdelidade
os custos especiﬁcados e a margem de lucro pretendida.
11.3.

Será desclassiﬁcada a proposta apresentada que:

11.3.1.

Não atender às exigências do presente Edital;

11.3.2.
Con ver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de diﬁcultar o julgamento;
11.3.3.
Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive ﬁnanciamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;
11.3.4.
IPHAN;

Oferecer preço global superior àquele constante da Planilha Orçamentária elaborada pelo

11.3.5.
Apresentar preço global ou de cada uma das etapas previstas no cronograma
ﬁnanceiro do contrato superior aos preços de referência da administração pública.

sico-

11.3.6.
Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos, exceto quando se
referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração;
11.3.7.
Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeﬁcientes de produ vidade são compa veis com a
execução do objeto do contrato;
11.3.7.1.
Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmé ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do
valor orçado pela Administração, ou;
b) Valor orçado pela Administração.
11.3.8.
Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar
a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do ar go 48, inciso II, da Lei
n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassiﬁcação.
11.4.
Erros no preenchimento da planilha não são mo vos suﬁcientes para a desclassiﬁcação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e
desde que se comprove que este é suﬁciente para arcar com todos os custos da contratação.
11.5.
Caso julgue necessário, a CPL suspenderá a reunião para análise da documentação das
propostas de preços, ﬁcando todos os documentos em poder da CPL, após serem rubricados pelos seus
membros e representantes das licitantes presentes.
11.5.1.
Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das propostas de preços ou
para a realização de diligências ou consultas, a CPL procederá à análise das mesmas e decidirá sobre a
classiﬁcação das propostas em ordem crescente.
11.6.
Os critérios de qualiﬁcação a serem atendidos pelo fornecedor na etapa de PROPOSTA DE
PREÇOS são:
11.6.1.
Valor Global Máximo: R$ 2.953.784,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil,
setecentos e oitenta e quatro reais).
11.6.2.
Como o Regime de Execução é de empreitada por menor preço global, será desclassiﬁcada
a proposta na qual se veriﬁque que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo
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unitário de referência ﬁxado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no
cronograma sico-ﬁnanceiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a
este edital.
11.6.3.

Para o cálculo do Índice da Propostas de Preços será empregada a fórmula abaixo:

11.6.4.
As propostas técnicas apresentadas em desacordo com o estabelecido no Edital serão
desclassiﬁcadas, não sendo admi da complementação posterior.
12.

DA AVALIAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS

12.1.
As propostas serão classiﬁcadas em ordem decrescente, sendo considerada classiﬁcada a
Licitante que ob ver a maior Avaliação da Proposta.
12.2.
Classiﬁcadas as propostas, na hipótese de par cipação de licitantes Microempresas (ME)
ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) será observado o disposto nos ar gos 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.
12.2.1.
A Comissão de Licitação veriﬁcará as propostas classiﬁcadas ofertadas por licitantes
ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta da licitante vencedora, desde
que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
12.2.2.
As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classiﬁcado será no ﬁcado para, se desejar, apresentar
uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
12.2.3.
A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessão pública, no prazo de 01 (um) dia ú l, contados da data da Ata ou da in mação do licitante.
12.2.4.
Caso a ME/EPP melhor classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou
não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP par cipantes que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classiﬁcação, para o exercício do
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
12.2.5.
Caso sejam iden ﬁcadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo
de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para deﬁnir qual das licitantes primeiro poderá apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.
12.2.6.
Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada,
a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada no índice de preço e iniciar-se-á o procedimento
abaixo:
a) após a apresentação, pela empresa beneﬁciária da Lei Complementar nº 123, de nova
proposta de preços, inferior àquela considerada vencedora do certame, a comissão de
licitação, calculará novamente o fator preço de todos os demais licitantes, para só então
refazer a ponderação entre a técnica e preço;
b) se a ME ou EPP a ngir nota ﬁnal maior que a da empresa inicialmente sagrada como
vencedora, adjudicar-se-á à ela o objeto do contrato, caso contrário, o direito de
preferência deverá ser concedido às outras empresas beneﬁciárias da Lei Complementar
nº 123, pela ordem de classiﬁcação, caso existam.
12.3.
Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto
no ar go 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
a) produzidos no País;
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b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
12.4.
Se ocorrerem propostas que resultarem na mesma Avaliação da Proposta entre 02 (duas)
ou mais propostas, o desempate dessas propostas e a classiﬁcação ﬁnal se farão por sorteio, em ato
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas para acompanhar o seu processamento.
12.5.
O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados,
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será re rada apenas uma das
cédulas, sendo esta a primeira classiﬁcada, e assim re rando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classiﬁquem todos os licitantes então empatados.
12.6.
Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
12.7.
O sorteio será realizado mediante a aposição dos nomes das licitantes empatadas em
cédulas, que serão colocadas em urna fechada, da qual será re rada apenas uma das cédulas, sendo esta
a primeira classiﬁcada e assim re rando as cédulas sucessivamente até que se classiﬁquem todas as
licitantes então empatadas.
12.8.
Decorridos 30(trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
12.9.
Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes que veram suas
propostas técnicas classiﬁcadas, a CPL poderá in má-los direta e verbalmente da decisão sobre a
classiﬁcação das propostas de preços e sobre a classiﬁcação ﬁnal, hipótese em que tudo deverá constar
da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da CPL e pelos
representantes das licitantes presentes.
12.10.
In madas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão
da CPL sobre a classiﬁcação das propostas de preços e sobre a classiﬁcação ﬁnal e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar
expressamente da ata que documentar a reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas
elas. Manifestada que seja a intenção, por uma das licitantes, de interpor recurso, começará a ﬂuir, desde
então, o prazo recursal.
12.11.
Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes cujas propostas
técnicas tenham sido classiﬁcadas, ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata
que a documentou, a CPL, após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas,
fará comunicação do resultado do julgamento da licitação e sua decisão declarando a empresa
vencedora.
12.12.
Após o julgamento e a classiﬁcação ﬁnal das propostas, caso o licitante que ob ver a maior
Avaliação da Proposta detentor do menor preço seja Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade ﬁscal, ser-lhe-á assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais cer dões nega vas ou posi vas com efeito de
cer dão nega va.
12.13.
O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à data da
in mação ou da publicação da decisão em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogável por igual período.
12.14.
A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior poderá ser concedida à critério da
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuﬁciente para o empenho, devidamente jus ﬁcados.
https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2272252&infra_s…

21/38

27/05/2020

SEI/IPHAN - 1981382 - Edital

12.15.
O curso do prazo recursal somente começará a ﬂuir após o encerramento do prazo para a
regularização da documentação de regularidade ﬁscal da licitante declarada vencedora.
12.16.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, ou revogar a
licitação.
12.17.
Quando todas as propostas de preço forem desclassiﬁcadas, a Administração poderá ﬁxar
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de preços, escoimadas das causas
que determinaram a desclassiﬁcação.
12.18.
In mado diretamente por e-mail, recebimento da ata na sessão do certame ou com a
publicação no DOU o resultado do julgamento da licitação, efetuada a regularização da documentação
rela va à regularidade ﬁscal da licitante declarada vencedora, se for o caso, e decididos os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, o julgamento da licitação
será subme do à autoridade contratante para homologação do procedimento e adjudicação de seu
objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação.
12.19.
Não serão levadas em consideração vantagens ou desvantagens não previstas neste edital,
bem como não serão admi das correções de dados após a entrega das propostas, salvo equívoco ou
omissão irrelevante para o julgamento.
12.20.
O resultado será proferido em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da abertura das
propostas, salvo a ocorrência de fatos que adiem a decisão, tais como impedimentos de ordem
administra va ou interposição de recursos.
12.21.
Será lavrada, pela Comissão de Licitação, ata circunstanciada de cada reunião, a qual será
assinada por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação.
12.22.
Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será subme do à autoridade
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
12.23.
Se, por mo vo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse do IPHAN/SC
poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classiﬁcadas, por igual
prazo, no mínimo.
12.24.
A PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA DE PREÇOS de cada licitante serão conjugadas em
uma AVALIAÇÃO FINAL DA PROPOSTA com razão entre o Índice Técnico (IT) e o Índice de Preço (IP) de
70% para o IT e de 30% para o IP, ﬁcando dessa forma estabelecido que a Avaliação da Proposta (A) será
ob da a par r do seguinte cálculo:

12.24.1.
As licitantes serão classiﬁcadas em ordem decrescente, sendo considerada vencedora a
licitante que ob ver a maior Avaliação da Proposta (A).
13.

DOS RECURSOS

13.1.
Caberá recurso dos atos e das decisões proferidas nesta licitação, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da in mação do ato ou da lavratura da ata, nas hipóteses legais, observando o
disposto no ar go 109 da Lei nº 8.666/93.
13.2.
Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da in mação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação
ou inabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação do presente certame
licitatório.
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13.3.
Findo este prazo, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação poderá, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente instruído à autoridade
superior.
13.3.1.
O recurso será dirigido à Superintendente do IPHAN-SC, por intermédio da Comissão de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13.4.
O recurso poderá ser interposto por e-mail ou encaminhado via postal, desde que
respeitado os prazos supracitados.
13.5.
O prazo de recurso só iniciará ou correrá se o processo es ver com vista franqueada aos
interessados.
13.6.
Após cada fase da licitação, os autos do processo ﬁcarão com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
13.7.
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, mo vadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eﬁcácia suspensiva.
13.8.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.

DO TERMO DO CONTRATO

14.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser ﬁrmado
Termo de Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
14.2.1.
Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2.
O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.3.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao
SICAF e ao Cadastro Informa vo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos
autos do processo. Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar.
14.3.1.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o CONTRATADO deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
14.3.2.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injus ﬁcadamente, recusar-se à assinatura,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classiﬁcação para celebrar a
contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.
15.

DOS PRAZOS

15.1.
O início, a execução e a entrega dos serviços obedecerão aos prazos e condições
estabelecidos no Projeto Básico e no Contrato deste certame.
16.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1.
O adjudicatário, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garan a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
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será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
7.1.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).
7.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I
e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
7.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do ar go 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida,
para a assinatura do contrato, prestação de garan a adicional, igual à diferença entre o menor valor
calculado com base no citado disposi vo legal e o valor da correspondente proposta.
16.2.
A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
16.3.

A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.3.1.

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

16.3.2.
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
16.3.3.

multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à CONTRATADO; e

16.3.4.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADO, quando couber.
16.4.
A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
16.5.
A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especíﬁca na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
16.6.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u lizados quando da
contratação.
16.7.
Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme deﬁnido pelo Ministério da
Fazenda.
16.8.
No caso de garan a na modalidade de ﬁança bancária, deverá constar expressa renúncia
do ﬁador aos bene cios do ar go 827 do Código Civil.
16.9.
Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADO obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis, contados da data em que for no ﬁcada.
16.10.

A CONTRATANTE executará a garan a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

16.11.

Será considerada ex nta a garan a:

16.11.1.
com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
16.11.2.
no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
17.

DO REAJUSTE
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17.1.
O valor do contrato será ﬁxo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente
mediante requerimento da CONTRATADO, após o interregno mínimo de um ano, contado a par r da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Custos da Construção Civil INCC ou outro que vier a subs tuí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento
cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADO.
18.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no
Projeto Básico e no Contrato.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas neste Edital e em
seus anexos, especialmente no Projeto Básico e no Contrato.
20.

DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

20.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos ar gos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
21.

DO PAGAMENTO

21.1.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE após a conclusão de cada etapa prevista
no cronograma sico-ﬁnanceiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados.
21.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
21.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da
data ﬁnal do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
21.3.1.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
21.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à veriﬁcação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relação à etapa do cronograma sico-ﬁnanceiro executada e proporcionalmente aos quan ta vos de
serviços e materiais efe vamente prestados e empregados na mesma.
21.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADO:
21.5.1.

não produziu os resultados acordados;

21.5.2.
exigida; ou

deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima

21.5.3.
deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou
u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
21.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta-corrente indicados pela CONTRATADO.
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21.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária.
13.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADO, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
21.8.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADO, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
21.9.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência
da CONTRATADO, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
21.10.
Persis ndo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADO a
ampla defesa.
21.11.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADO não regularize sua situação junto ao SICAF.
21.12.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE,
não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADO inadimplente no SICAF.
21.13.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

21.13.1.
A CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ﬁcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
21.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADO não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
,sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
X = Percentual da taxa anual = 6%.

22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1.
Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a CONTRATADO que
deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude ﬁscal; ou não man ver a proposta;
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22.2.
A CONTRATADO que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ﬁcará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
signiﬁca vos para a CONTRATANTE;
22.2.2.
multa moratória de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia de atraso injus ﬁcado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias;
22.2.2.1.
em se tratando de inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;
22.2.2.2.
entre si.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes

22.2.3.
multa compensatória de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
22.2.3.1.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
22.2.4.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
22.2.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADO
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior;
22.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato
e aplique as outras sanções cabíveis.
22.4.
A recusa injus ﬁcada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato,
sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
22.5.

A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

22.6.
Também ﬁca sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADO que:
22.6.1.
tenha sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
22.6.2.

tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

22.6.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra cados.
22.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.8.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.
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22.9.1.
Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
22.10.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.11.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumula vamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
23.

DA IMPUGNAÇÃO

23.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o
licitante que não o ﬁzer até o segundo dia ú l que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas,
pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
23.2.
A impugnação feita tempes vamente pelo licitante não o impedirá de par cipar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela per nente.
23.3.
Qualquer cidadão é parte legí ma para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
ﬁxada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida
Lei.
23.4.
A impugnação deverá ser realizada na forma eletrônica, por correspondência eletrônica
enviada para licitacao.sc@iphan.gov.br.
23.4.1.
Em face da pandemia COVID-19, considerando as medidas preven vas e restri vas de
locomoção adotadas pelas autoridades locais e pelo Ins tuto de Patrimônio Histórico e Ar s co
Nacional, somente na forma eletrônica, citada no item acima, será possível impugnar este Edital.
24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per nente e suﬁciente para jus ﬁcar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
24.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.4.
A par cipação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele con das.
24.5.
Qualquer modiﬁcação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
24.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro dia
ú l subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sen do contrário.
24.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
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24.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legi midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Cer dões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
24.9.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,
o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
24.10.
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos,
o valor se limitará ao custo efe vo da reprodução gráﬁca de tais documentos, nos termos do ar go 32, §
5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
24.11.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.12.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
24.13.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
24.14.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
24.15.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br.
24.15.1.
Em face da pandemia COVID-19, considerando as medidas preven vas e restri vas de
locomoção adotadas pelas autoridades locais e pelo Ins tuto de Patrimônio Histórico e Ar s co
Nacional, o Edital também poderá ser solicitado na forma eletrônica, pelo endereço de e-mail
licitacao.sc@iphan.gov.br, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 13h00min e das 14h00min às
18h00min.
24.16.
O foro para dirimir questões rela vas ao presente Edital será o da Subseção Judiciária de
Florianópolis - Jus ça Federal, com exclusão de qualquer outro.
25.

DOS ANEXOS

25.1.

Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

25.1.1.

ANEXO I – Projeto Básico

25.1.2.

ANEXO II – Modelo de Declaração de INEXISTÊNCIA de Fatos Impedi vos;

25.1.3.

ANEXO III – Modelo de Declaração de NÃO Emprego de Menores;

25.1.4.

ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento;

25.1.5.

ANEXO V – Modelo de Declaração de Mobilização de Equipe;

25.1.6.
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
25.1.7.

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Elaboração INDEPENDENTE da proposta;

25.1.8.

ANEXO VIII – Modelo de Carta Proposta;

25.1.9.

ANEXO IX – Minuta do Termo de Contrato;

25.1.10.

ANEXO X – Termo de Conciliação Judicial entre MPU e AGU;

25.1.11.
ANEXO XI – Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (arquivo em
separado/documento SEI 1685060);
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25.1.12.
ANEXO XII – Modelo de Resumo Geral, Planilha Orçamentária e Cronograma FísicoFinanceiro (arquivo em separado/documento SEI 1685478);
25.1.13.

ANEXO XIII – Modelo de Atestado de Vistoria;

25.1.14.

ANEXO XIV – Modelo de Declaração de NÃO Vistoria;

25.1.15.

ANEXO XV – Memorial Descri vo

25.1.16.

ANEXO XVI - Instrução Norma va N° 03/2018 - Orientações SICAF Digital

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Presidente de CPL (validador) e pela
autoridade responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno do IPHAN, cujos
fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE IUNZKOSKI, Presidente da Comissão de Licitação,
em 27/05/2020, às 14:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.iphan.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 1981382 e o código CRC 3AD9CB35.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I
PROJETO BÁSICO
(arquivo em separado/documento SEI 1689559)

ANEXO II
(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2272252&infra_s…

30/38

27/05/2020

SEI/IPHAN - 1981382 - Edital

A empresa , CNPJ n.º , sediada à ____________________________declara, sob as penas da lei, que até a
presente data INEXISTEM fatos impedi vos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

(nome completo, n.º C.I e assinatura do declarante)

ANEXO III
(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Declaro, para os devidos ﬁns legais, em especial ao estabelecido no inciso XXXIII do ar go 7° da
Cons tuição Federal, na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no Diário Oﬁcial da União em
28/10/1999, que esta empresa NÃO emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos de idade.
Licitante:
CNPJ/MF:
Endereço:
N° de Iden dade do representante:

Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

Assinatura e iden ﬁcação do representante

ANEXO IV
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(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação do IPHAN/SC
Por este instrumento par cular, (Razão Social e CNPJ da licitante) credencia como nosso(a) representante
o(a) Sr.(a)___________portador(a) do CPF n.º ______________, Carteira de Iden dade n.º
______________expedida em __ /__ /___ por _________, estado civil ______ , a quem conferimos
amplos e especiais poderes para ﬁns e efeitos da licitação do IPHAN, na modalidade de Tomada de Preços
n.º __/____, podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar
documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação e tudo o mais
que se ﬁzer necessário ao perfeito e ﬁel cumprimento deste mandato.
Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

Representante Legal do Licitante

ANEXO V
(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE

A
empresa_________________________
,
CNPJ
n.º_____________
,
sediada
à
__________________declara, sob as penas da lei, que possui em seu quadro técnico ou que contratará
antes do início da vigência do contrato, proﬁssionais com habilitação compa vel com os
serviços/produtos a serem realizados, conforme discriminado no Projeto Básico (Anexo do Edital) e
demais proﬁssionais necessários à execução dos serviços/produtos a serem realizados.
Declara ainda que os proﬁssionais serão aprovados pelo IPHAN-SC, previamente, ao início do serviço
contratado.
Declara também que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e aparelhamento
considerados essenciais para a execução contratual.
Licitante: ________________________
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CNPJ/MF:________________________
Endereço:_________________________
Representante: _____________________
N° de Iden dade do representante:__________________

Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

Assinatura e iden ﬁcação do representante

ANEXO VI
(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome do licitante), com sede à _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______________ ,
DECLARA para os ﬁns do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administra vas
cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do ar go 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do ar go 3º da Lei Complementar nº. 123, de
14/12/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do ar go 3º da Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

Assinatura e iden ﬁcação do representante

ANEXO VII
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Iden ﬁcação completa do representante da licitação), como representante devidamente cons tuído de
(iden ﬁcação completa da licitante) doravante denominado LICITANTE para ﬁns do disposto no Edital da
Tomada de Preço Nº ___/____, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para par cipar da licitação foi elaborada de maneira independente pelo
Licitante e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discu do ou recebido de qualquer outro par cipante potencial ou de fato da Tomada de Preço Nº
___/_____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para par cipar da Tomada de Preço Nº __/____ não foi
informada, discu da ou recebida de qualquer outro par cipante potencial ou de fato da Tomada de
Preço Nº ___/_____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa inﬂuir na decisão de qualquer outro
par cipante potencial ou de fato da Tomada de Preço Nº ___/____, quanto a par cipar ou não da
referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para par cipar da Tomada de Preço Nº ____/____ não será
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discu do com qualquer outro par cipante
potencial ou de fato da Tomada de Preço Nº ___/____ antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para par cipar da Tomada de Preço Nº ___/____ não foi no
todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discu do ou recebido de qualquer integrante da
Receita Federal do Brasil antes da abertura oﬁcial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para ﬁrmá-la.
Cidade (UF), ___ de __________de 20__.
(nome e número da iden dade do responsável legal pela proponente)

ANEXO VIII
MODELO
(em papel mbrado da licitante)
CARTA PROPOSTA
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Ao
Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional – IPHAN
Superintendência em Santa Catarina
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Tomada de Preços Nº __/20___

Vimos por meio desta apresentar nossa proposta de preços para a execução de serviços de
__________________________, discriminados na Planilha de Preços e Cronograma Físico-Financeiro
anexos, conforme Projeto Básico e especiﬁcações técnicas con dos neste edital.
O valor total da proposta é de R$________________ ( ____________________).
A execução dos serviços será realizada no prazo de ___ (______ ) dias consecu vos após a assinatura do
contrato.
Declaramos:
1. Que o prazo de validade da proposta é de ____ (____ ) dias consecu vos.
2. Que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os
insumos e serviços u lizados para a prestação dos serviços.
3. Que nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se totalmente às
disposições nele con das.
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
b) CNPJ (MF) n°:
c) Endereço: (rua, bairro, cidade, estado)
d) CEP:
e) Fone/fax:
f) E-mail: (se houver)
g) Dados bancários: (banco, conta, agência)

Cidade (UF), ___ de __________de 20__.
Assinatura e iden ﬁcação do representante

ANEXO IX
MINUTA TERMO DE CONTRATO
(arquivo em separado/documento SEI 1828662);
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ANEXO X
TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL
(arquivo em separado/documento SEI 1913052)

ANEXO XI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(arquivo em separado/documento SEI 1685060)

ANEXO XII
MODELO DE RESUMO GERAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
(arquivo em separado/documento SEI 1685478)

ANEXO XIII
(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

Processo nº ___________/____-__
Tomada de Preços nº __/20__

Declaro, para os devidos ﬁns que eu,______________ , na qualidade de representante da empresa
_______________ , CNPJ ________________ , telefone (xx) ____________________, portador da
carteira do CREA (ou CAU) n.º ____________________, efetuei a visita técnica referente ao objeto da
licitação acima mencionada, do qual dou plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos.
Declaro ainda que as informações fornecidas são necessárias e suﬁcientes para a elaboração da proposta
de preços para o presente certame licitatório.
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Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura)

ANEXO XIV
(MODELO)
(em papel mbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

Processo nº ___________/____-__
Tomada de Preços nº __/20__

Declaro, para os devidos ﬁns que eu, _______________, na qualidade de representante da empresa
_______________, CNPJ __________________ , telefone (xx) __________________, portador da carteira
do CREA/CAU n.º _____________________, ABDIQUEI DE efetuar a visita técnica referente ao objeto da
licitação acima mencionada. Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos objetos do presente certame licitatório,
que assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não u lizarei deste para
quaisquer ques onamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou ﬁnanceiras com o IPHAN.
Cidade (UF), ___ de __________de 20__.

(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura )

ANEXO XV
MEMORIAL DESCRITIVO
(arquivo em separado/documento sei 1685060)
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ANEXO XVI
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2018
Orientações SICAF DIGITAL
(arquivo em separado/documento SEI 1913016)
Referência: Processo nº 01510.001195/2019-36

SEI nº 1981382
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