SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
Processo nº 01510.001195/2019-36

Tomada de Preços nº 01/2020

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, Superintendência em Santa Catarina, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
nomeada pela Portaria nº 19/2019, de 1º de julho de 2019, publicada no dia 03 de julho de 2019, 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 tipo técnica e
preço, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de concepção
criativa, projeto e execução de exposição de longa duração para o Museu Nacional da Imigração
e Colonização (MNIC) de Joinville/SC, no Município 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 2013, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa MPOG nº 03,
de 26 de abril de 2018, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e Instrução
Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital.

1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1.
Até às 10:00 horas, do dia 03 de março de 2020, no endereço Praça Getúlio Vargas,
268, Centro, Florianópolis/SC para entrega do Envelope n° 01, com os documentos de habilitação,
e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares.
2.

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

Às 10:15 horas, do dia 03 de março de 2020, no endereço Praça Getúlio Vargas, 268 Centro,
Florianópolis/SC, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on line”
ao SICAF.
2.1.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:
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À Comissão Permanente de Licitação
ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
IPHAN/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
(RAZÃO SOCIAL DO
PROPONENTE) (CNPJ)

À Comissão Permanente de Licitação
ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA
IPHAN/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
(RAZÃO SOCIAL DO
PROPONENTE) (CNPJ)

2.2.
Os licitantes interessados em participar 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 dois envelopes acima mencionados, além das declarações
complementares, até a hora do momento marcado para abertura da sessão pública.
3.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório
deverão estar devidamente representados por:
3.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
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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 constitutivo, 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 respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação 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 último, de documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, 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 respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;
3.2.
licitante.
4.

Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa

OBJETO
4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de concepção criativa, 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.
4.2 A licitação se compõe de item único, conforme Projeto Básico (Anexo I), sagrando-se vencedor
o licitante que ofertar o menor preço.
5.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. O preço máximo estimado para esta contratação é de R$ 2.953.784,00 (dois milhões
novecentos e cinquenta e três mil setecentos e oitentaLe quatro reais), conforme consta na
Planilha Orçamentária (Anexo XI).
5.2. 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:

PROGRAMA: 2027 – Cultura: dimensão essencial do desenvolvimento;
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AÇÃO: 20ZH - (IPHAN) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
NATUREZA DA DESPESA: 449039;
6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.
Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
6.2.

Não poderão participar desta licitação:
6.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
6.2.2.

que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;

6.2.3.
entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.4.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em
processo de dissolução ou liquidação;
6.2.5.
organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário);
6.2.6.
instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES n°05/2017).
6.2.6.1.

É admissível a participação 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 atividades previstas no
contrato de gestão firmado entre o Poder Público e Organização
Social
(Acórdão
n°
1.406/2017-TCU-Plenário),
mediante
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.

6.2.7.
sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
6.2.8.
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:
6.2.8.1.

6.2.9.

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);

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
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responsável pela demanda ou contratação; ou
6.2.10.

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

6.2.11.

o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.2.12.
entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
6.2.13.

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

6.2.14.
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei nº 8.666, de 1993;
6.2.15.
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;
6.2.16.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilização, 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;
6.2.17.

7.
7.1.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

DA HABILITAÇÃO
Participarão desta licitação entidades 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 Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018, e entidades 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.
7.1.1.
As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado 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.
7.1.2.
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.
7.1.3.

A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega
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do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada
neste edital.
7.2.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas.
7.2.1.
O SICAF será utilizado 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 Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do
Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF.
7.2.2.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores
(Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on
line”.
7.2.3.
Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação
de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de
Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes.
7.2.4.
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 Normativa nº 03, de 26/04/2018
(Anexo XVI).
7.2.5.
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.
7.3.
A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem
contempladas de forma regular no SICAF:
7.3.1.

Habilitação jurídica:
7.3.1.1.
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
7.3.1.2.
para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de eleição de seus administradores;
7.3.1.3.
em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
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caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
7.3.1.4.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
7.3.1.5.
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
7.3.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País;
7.3.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidação.
7.3.2.

Regularidades fiscal e trabalhista:
7.3.2.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

7.3.2.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.3.2.3.
(FGTS);

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

7.3.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
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;
7.3.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
7.3.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
7.3.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
emitida pela correspondente Fazenda Estadual ou da Fazenda municipal do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.3.2.8.

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa
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de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.3.3.

Qualificação Técnica. 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:
7.3.3.1.

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 identificada, em nome da empresa licitante, relativo a
elaboração e execução de projeto expográfico com uso de tecnologia, em
área de exposição de, no mínimo, 350 (trezentos e cinquenta) m²;
7.3.3.1.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante.

7.3.3.2.

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor para
fins de pontuação na etapa de PROPOSTA TÉCNICA serão:
7.3.3.2.1. 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 Criativa do Projeto
Expográfico. A partir do exame dos documentos integrantes da
Proposta Técnica, serão atribuídas as seguintes pontuações, que
poderão somar um total de 100 pontos:

a)

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

b)

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

c)

Critério 3: Concepção Criativa (CC) – Máximo 50 pontos

d)

Todos os valores numéricos serão calculados com uma casa decimal

7.3.3.2.2. 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 compatíveis
com o objeto deste contrato. Para fins de pontuação, serão
considerados apenas os projetos expográficos executados com uso
de tecnologia, em superfícies de no mínimo 350m², com atestado
emitido 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:

8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
Processo nº 01510.001195/2019-36

Tomada de Preços nº 01/2020
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 ilustrativas como imagens, clipping, descritivo, fotos, vídeos ou peças gráficas do projeto
para que possam ser analisados pela Comissão de Avaliação Técnica e que comprovem sua execução.

7.3.3.2.3. Os critérios de pontuação são:

7.3.3.2.4. 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 entidade de classe
profissional, se houver, acompanhado dos respectivos 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. Esta Declaração deverá conter,
obrigatoriamente, a identificação completa do profissional, da
licitante e do Edital a que se refere este Projeto Básico e ter sido
emitida em prazo não superior a 30 dias da data de abertura das
propostas fixada no Edital.
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7.3.3.2.5. A Capacidade da Equipe Técnica (ET) será expressa por sua

experiência em execução de serviços similares e compatíveis com o
objeto deste contrato. Os profissionais a serem pontuados serão
todos aqueles descritos no item 3 deste 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
emitidos por contratante, pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome do responsável técnico, que apresentem as
informações atinentes aos itens de pontuação.
7.3.3.2.6. Um atestado poderá servir para comprovação em mais de um item,

desde que apresente informações que atendam às respectivas
exigências.
7.3.3.2.7. Para fins de pontuação, um mesmo profissional poderá acumular o

máximo de duas atribuições na Equipe Técnica.
7.3.3.2.8. Os critérios de pontuação são:
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7.3.3.2.9. Critério 3: Concepção Criativa (CC): A partir das informações e dos
dados fornecidos, as empresas devem desenvolver e aplicar conceito
criativo que seja dedicado à exposição de longa duração no Palácio
dos Príncipes, mostrando como a contratada pretende desdobrar o
briefing apresentado (constante do memorial descritivo anexo a este
projeto básico) e atender as especificações feitas no memorial
descritivo anexo a este projeto básico, utilizando os espaços
disponíveis para a execução da exposição. A Concepção Criativa
deverá ser apresentada em formato de estudo preliminar (no máximo
quatro pranchas tamanho A3, numeradas de 1 a 4), acompanhado de
Memorial Justificativo e Descritivo 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 respectivo
envelope.
7.3.3.2.10. A distribuição e a forma de apresentação do conteúdo são livres. Os
textos contidos 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.
7.3.3.2.11. O Memorial Justificativo e Descritivo deve apresentar a concepção
criativa destacando: os aspectos essenciais do projeto expográfico,
suas etapas e o relacionamento entre elas; a compatibilização entre a
proposta, o acervo e a edificação; a descrição dos recursos
tecnológicos e materiais utilizados no projeto expográfico, incluindo
equipamentos. A licitante poderá também fazer constar em sua
concepção criativa outras informações julgadas necessárias ou
convenientes para o entendimento da proposta.
7.3.3.2.12. A análise das propostas seguirá quatro critérios: adequação ao
briefing; aproveitamento de recursos, integração com o Palácio dos
Príncipes e Ampliação da acessibilidade cultural.
•

Adequação ao briefing: O objetivo desta avaliação é garantir 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 pertinência
da proposta e sua aderência ao objetivo de cada tema; b) o desdobramento do conceito para a
ambientação (considerando a proposta de efeito luminotécnico, de sonorização, comunicação e
audiodescrição, etc.).

•

Aproveitamento de recursos: O objetivo desta avaliação é garantir que o fluxo e direcionamento dos
visitantes e a construção da narrativa leve em consideração: a) o aproveitamento do acervo; b) o
aproveitamento da infraestrutura e metragem dos espaços discriminados para a exposição;

•

Integração com o Palácio dos Príncipes: O objetivo desta avaliação é garantir que o projeto
expográfico dialogue com o bem tombado, valorizando-o, e considerando sua tipologia, materiais,
elementos e bens integrados.

•

Ampliação da acessibilidade cultural: O objetivo desta avaliação é garantir que a proposta amplie a
acessibilidade cultural do MNIC, considerando que todos os indivíduos, independentemente de sua
origem, classe social, experiência prévia, características ou quaisquer outros fatores socioeconômicos
que os identifiquem como minorias, têm o direito de usufruir do acervo e experiência proposta pelo
museu.
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7.3.3.2.13.

Os critérios de pontuação são:

7.3.3.3.
7.3.3.4.

A não obtenção de pontuação em qualquer um dos itens acima (Critérios 1,
2 e 3), implicará na desclassificação da proposta.
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:

7.3.3.5.

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

7.3.3.6.

7.4.
7.4.1.

Todos os valores numéricos serão calculados com duas casas decimais,
desprezada a fração remanescente, sem arredondamentos.
7.3.3.7.
As propostas técnicas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Projeto Básico serão desclassificadas, não sendo admitida complementação
posterior.
Os critérios de qualificação a serem atendidos pelo fornecedor na etapa de PROPOSTA DE
PREÇOS são:
Valor Global Máximo: R$ 2.953.784,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil,
setecentos e oitenta e quatro reais).
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7.4.2.

7.4.3.

7.5.

7.5.1.
7.5.2.

Como o Regime de Execução é de empreitada por preço global, será desclassificada a proposta
na qual se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo
unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas
previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos
projetos anexos a este edital.
Será desclassificada a proposta apresentada que:
7.4.3.1.
Apresentar preço global manifestamente inexequível, conforme definido em
Edital, ou superior ao preço de referência;
7.4.3.2.
Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos 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;
7.4.3.3.
Estiver em desacordo com o estabelecido neste Projeto Básico e no Edital.
7.4.3.4.
Para o cálculo do Índice da Propostas de Preços será empregada a fórmula
abaixo:

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 obtida a partir do seguinte cálculo:

As licitantes serão classificadas em ordem decrescente, sendo considerada vencedora a licitante
que obtiver a maior Avaliação da Proposta (A).
A Comissão de Avaliação Técnica será composta por dois representantes do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e um representante da Prefeitura Municipal de Joinville.

1.1.1.1. A fim de agilizar os procedimentos durante a sessão pública, solicita-se, sempre
que possível, que a comprovação da proteção do bem constante do atestado ou
certidão mencionado nos itens anteriores seja feita por meio da apresentação de
declaração, certidão, publicação eletrônica ou outro documento emitido pelo órgão
responsável pela proteção do bem.
1.1.1.2. O Responsável Técnico só poderá ser substituído por outro que apresente acervo
técnico equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do fiscal designado
pelo IPHAN-SC.
1.1.1.3. Deverá ser apresentado declaração, em papel timbrado da empresa licitante
(Anexo V), de que a empresa possui em seu quadro técnico ou que
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contratará antes do início da vigência do contrato, a equipe técnica mínima com
formação e experiência conforme discriminado no Projeto Básico (Anexo I). 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.
1.1.1.4. O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro permanente
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.
1.1.1.4.1.
No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10,
da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.
1.1.1.5. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.

1.1.2.

Qualificação econômico-financeira:
1.1.2.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
1.1.2.1.1.
No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o
respectivo 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.
1.1.2.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição 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;
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1.1.2.3.
O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
1.1.2.4.
As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
1.1.2.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos
de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “on line”, no caso
de empresas inscritas no SICAF:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
1.1.2.6. Todos os licitantes deverão comprovar que possuem capital mínimo ou
patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.
1.2.
Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no
envelope HABILITAÇÃO:
7.4.1 Declaração de que não utiliza 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
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
(Anexo III).
7.4.2.

Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo VII anexo a
este edital.

7.4.3.

Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do
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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).
7.4.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é
facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de
exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
7.4.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da
declaração.
7.4.3.3. Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o
exercício de atividade de obras civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais,
conforme Anexo I da mencionada Instrução, se couber.
7.4.3.4. Declaração, em papel timbrado da Licitante, atestando sob as penas da
Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua Habilitação no presente
procedimento licitatório, conforme item 6.2. e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo II).
7.4.3.5. Declaração, em papel timbrado da Licitante, de mobilização de equipe
(Anexo V).
1.3.

O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente, sob pena de inabilitação.

1.4.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
2.

DA VISTORIA
2.1. A participação 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:
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8.1.1 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;
8.1.2

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o segundo dia útil anterior à data prevista para
abertura dos envelopes;

8.1.3

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o
ato.
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.
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.
Deverá ser apresentado o atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsável, conforme (Anexo XIV).
8.1.6.1 Caso o licitante abdique de efetuar vistoria, deverá apresentar
declaração conforme (Anexo XV).

8.1.4

8.1.5

8.1.6

3.

DA PROPOSTA
9.1 A proposta, apresentada no envelope PROPOSTA, 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:
9.1.1

A razão social e CNPJ da empresa licitante;

9.1.2
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;
9.1.3
O valor total da proposta para cada item que participar, em moeda corrente
nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante do
Anexo VIII.
9.1.4

A Planilha de Preços, conforme Anexo XII.
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.
Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão
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refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.
9.1.5.
A composição do BDI de serviço, detalhando todos os seus componentes, em
valores nominais como também sob a forma percentual, conforme Anexo XII.
Os custos relativos a administração local, mobilização e
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão
ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido
- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Súmula 254).
Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência nãocumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação
tributária.
As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do
BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.
A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13,
§ 3º, da referida Lei Complementar;
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de
novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a
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garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual
de desconto ofertado pelo CONTRATADO, em atendimento ao art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013;
Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos
no Projeto Básico e no respectivo cronograma.
Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao
limite indicado no projeto básico;
9.1.6.
Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta
apresentada, conforme Anexo XII.
9.2.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua entrega.
4.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes,
a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
4.1.1.

Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

4.2.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à
documentação ou proposta de preços apresentadas.
4.3.
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº
01 - Documentos de Habilitação.
4.3.1.
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.
4.4.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
4.4.1.

SICAF;
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4.4.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
4.4.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
4.4.4.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
4.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
4.6.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
4.7.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua desclassificação.
4.8.
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
4.8.1.
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 Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018.
4.8.2.
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 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.
4.9.
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02 - Proposta de preços,
sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
4.10.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n°
02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que
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todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
4.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
4.10.2.
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
10.11 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.
10.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.
10.13.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
10.14.

Será considerado inabilitado o licitante que:
10.14.1.
Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por
meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n° 11.488, de 2007.
10.14.2.

Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01 - Habilitação.

10.15.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.16.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, 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.
10.17.
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
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que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
10.18.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.19.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário,
com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93.
10.20.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas
as orientações a seguir:
10.20.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda
a execução contratual; e
10.20.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento.
10.21.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.
10.22.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
10.23.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
10.24.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão
ou qualquer outro pretexto.
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10.25.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário).
10.26.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução
do contrato.
5.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 O critério de julgamento será o menor preço global.
11.2
Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das
entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a
reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico
específico, através de parecer que integrará o processo.
11.3
A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
11.4
Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.
11.5

As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

11.6
A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procederá à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
11.6.2.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 01 (um) dia útil, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de
ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos
autos do processo licitatório.
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11.6.3.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.
11.7.
Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa e empresa
de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao
sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a
oferta.
11.8.
Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou
não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
11.9.
serviços:

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e

11.9.1.

produzidos no País;

11.9.2.

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3.
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
11.9.4. 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.
11.10.
Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão
convocados.
11.11.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificação.
11.12.

Será desclassificada a proposta que:
11.12.1.

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

11.12.2.
contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
11.12.3.

não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou
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anexos;
11.12.4.
contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;
11.12.5.
não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que
trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme
modelo anexo a este edital (Anexo VII);
11.12.6.
que se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de
cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de
referência discriminados nos projetos anexos a este edital;
11.12.7.

Apresentar, na composição de seus preços:

11.12.7.1.

taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

11.12.7.2.

custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

11.12.7.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos serviços.
11.12.8.
apresentar preços manifestamente inexequíveis, 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 produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.
11.12.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificação.
11.13.
Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de
qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência
discriminados nos projetos anexos a este Edital.
11.13.1.
A participação na presente licitação implica a concordância dolicitante
com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não
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poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
11.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.15.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.16.
Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
11.17.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do
resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
11.18.
A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
6.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
6.2.
Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
6.3.
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
6.4.
Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação,
através de protocolo à sede do IPHAN/SC à Praça Getúlio Vargas, 268, Centro, Florianópolis/SC
OU encaminhado em meio digital para o endereço licitação.sc@iphan.gov.br
6.5.
O recurso será dirigido à Superintendente Estadual do IPHAN/SC por intermédio da
Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
6.6.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
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7.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1.
O adjudicatário, no prazo de até 15 (quinze dias) após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que 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 garantia 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 artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo
legal e o valor da correspondente proposta.
7.2.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
7.3.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.3.1.

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

7.3.2.
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
7.3.3.
e

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADO;

7.3.4.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela CONTRATADO, quando couber.
7.4.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
7.5.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
7.6.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.
7.7.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

29

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
Processo nº 01510.001195/2019-36

Tomada de Preços nº 01/2020
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
7.8.
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
7.9.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20
(vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada.
7.10.
matéria.

A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a

7.11.

Será considerada extinta a garantia:
7.11.1.
com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADO cumpriu
todas as cláusulas do contrato;
7.11.2.
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.

8.

DO TERMO DE CONTRATO
8.1.
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.
8.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 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.
8.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
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.
8.2.2.
O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
8.3.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line”
ao SICAF e ao Cadastro Informativo 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.
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8.3.1.
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.
8.4.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 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.
9.

DO REAJUSTE
9.1.
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 partir
da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Custos da
Construção Civil - INCC ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADO.

10. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Contrato, em sua cláusula 14ª.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
11.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas neste
Edital e seus anexos, especialmente no Contrato, em sua cláusula 8ª.
12. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
12.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de
1993.
13. DO PAGAMENTO
13.1.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE após a conclusão de cada etapa
prevista no cronograma físico-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.
13.2.
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.
13.3.
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.
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13.3.1.
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.
13.4.
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 físico-financeiro executada e proporcionalmente
aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma.
13.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADO:
13.5.1.

não produziu os resultados acordados;

13.5.2.
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
13.5.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta-corrente indicados pela CONTRATADO.
13.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 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.
13.9.
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.
13.10.
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 pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
13.11.
Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADO a ampla defesa.
13.12.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADO não regularize sua situação
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junto ao SICAF.
13.13.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADO inadimplente
no SICAF.
13.14.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
13.14.1.
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.
13.15.
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 efetivo 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 efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)

I

=

(6/100)
X = Percentual da taxa anual = 6%.
365

14.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
14.1.
Comete infração administrativa 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 mantiver a proposta;
14.2.
A CONTRATADO que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
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14.2.2.
multa moratória de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias;
14.2.2.1.
em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia (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;
14.2.2.2.
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
14.2.3.
multa compensatória de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
14.2.3.1.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
14.2.4.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
14.2.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADO ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
14.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
14.4.
A recusa injustificada 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.
14.5.

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

14.6.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADO que:
14.6.1.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
14.6.2.

tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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14.6.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.
14.8.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.9.
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 garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.9.1.
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.
14.10.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.11.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.

DA IMPUGNAÇÃO
15.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil 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.
15.2.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
15.3.
Qualquer cidadão é parte legítima 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.
15.4.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Praça Getúlio
Vargas, 268, Centro, Florianópolis/SC, ou por correspondência eletrônica para
licitacao.sc@iphan.gov.br.

16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
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tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.2.

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

16.3.
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.
16.4.
A participação 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 contidas.
16.5.
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, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
16.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
16.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
16.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
16.9.
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.
16.10.
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
16.11.
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.
16.12.
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
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e do interesse público.
16.13.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
16.14.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
16.15.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp, e também
poderá ser lido e/ou obtido no endereço Praça Getúlio Vargas, 268, Centro, Florianópolis/SC, nos
dias úteis, no horário das 9:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão
recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de
cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993).
16.16.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Subseção Judiciária
de Florianópolis - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.
16.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Projeto Básico;
ANEXO II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
ANEXO III – Modelo de declaração de não emprego de menores;
ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO V – Modelo de Declaração de mobilização de equipe;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
ANEXO VII – Modelo de Declaração de elaboração independente da proposta;
ANEXO VIII – Modelo de Carta Proposta;
ANEXO IX – Minuta do contrato;
ANEXO X – Termo de conciliação judicial;
ANEXO XI – Planilha orçamentária e Cronograma físico- financeiro;
ANEXO XII – Modelo de Resumo Geral, Planilha orçamentária e Cronograma físicofinanceiro;
ANEXO XIII – Modelo de Atestado de Vistoria;
ANEXO XIV – Modelo de Declaração de NÃO Vistoria;
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ANEXO XV – Orientações SICAF digital;
ANEXO XVI – Memorial Descritivo.

Florianópolis, 10 de janeiro de 2020.

LUIZ EDGARD VIEIRA PEREIRA
Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO II

(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa
, CNPJ n.º
, sediada à
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade (UF),

de

de 2020.

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

(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Declaro, para os devidos fins legais, em especial ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituição 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 dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos.

Licitante:

CNPJ/MF:

Endereço:

N° de Identidade do representante:

Cidade (UF),

de

de 2020.

Assinatura e identificação do representante
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ANEXO IV

(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação do IPHAN/SC

Por este instrumento particular,
CNPJ da licitante) credencia como nosso(a) representante o(a) Sr.(a)
portador(a) do CPF n.º

(Razão Social e

Carteira de Identidade 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 01/2020, 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 2020.

Representante Legal do Licitante
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ANEXO V

(MODELO)
(em papel timbrado 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 compatível com os serviços/produtos a serem
realizados, conforme discriminado no Projeto Básico (Anexo I) e demais profissionais necessários à
execução dos serviços/produtos a serem realizados. Os profissionais deverão ser aprovados pelo
Iphan-SC previamente ao início do serviço CONTRATADO.

Licitante:
CNPJ/MF:
Endereço:
N° de Identidade do representante:

Cidade (UF),

de

de 2020.

Assinatura e identificação do representante
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ANEXO VI

(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(nome do licitante), com sede à
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.
, DECLARA para os fins do disposto na Lei
Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de
14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Cidade (UF),

de

de 2020.

Assinatura e identificação do representante
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitação), como representante devidamente
constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado LICITANTE para fins do
disposto no Edital da Tomada de Preço Nº 01/2020, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar 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,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço Nº
01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preço Nº 01/2020 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Preço Nº 01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Preço Nº 01/2020, quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preço Nº 01/2020 não será
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Tomada de Preço Nº 01/2020 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preço Nº 01/2020 não foi no
todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido 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 2020.

(nome e número da identidade do responsável legal pela proponente)
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ANEXO VIII
(MODELO - em papel timbrado da licitante)

CARTA PROPOSTA

Ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
Superintendência em Santa Catarina
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preços Nº 01/2020

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 contidos neste edital.

O valor total da proposta é de R$

(

).

A execução dos serviços será realizada no prazo de
assinatura do contrato.

(

) dias consecutivos após a

Declaramos:
1.

Que o prazo de validade da proposta é de

2.

Que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos incidentes
sobre os insumos e serviços utilizados para a prestação dos serviços.

3.

Que nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se
totalmente às disposições nele contidas.

Os dados da nossa empresa são:
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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 2020.

Assinatura e identificação do representante
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ANEXO

IX

CONTRATO Nº

/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O IPHAN, POR
INTERMÉDIO DE SUA SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DE
SANTA CATARINA, COM SEDE EM FLORIANÓPOLIS, SC, E A
EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM
EXECUTADOS POR PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE
TÉCNICA E PREÇO, NA FORMA ABAIXO:

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, autarquia federal
vinculada ao Ministério da Cultura, criado pela Lei nº 8.029, de 12.04.1990 e Lei nº 8.113 de 12.12.1990,
com sede em Brasília, DF, por intermédio de sua Superintendência em Santa Catarina, situada na Praça
Getúlio Vargas, nº 268, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.020-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.474.056/0012-24, neste ato representada por sua Superintendente, Liliane Janine Nizzola, inscrita
no CPF sob o nº 025.770.649-69, portadora da Carteira de Identidade nº 3606370, expedida em
25.04.2013, pela SSP/SC, matriculada no SIAPE sob nº 2549508 e credenciada pela Portaria nº
31/2013-IPHAN, de 30/01/2013, publicada, no DOU em 31/01/2013, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa
, inscrita no CNPJ sob o nº
, sediada na Rua
, nº
, bairro
,
Florianópolis, SC, neste ato representada por seu Sócio Administrador,
, inscrito
no CPF/MF sob o nº
, portador da carteira de identidade nº
, expedida
pela SSP/ , doravante denominado CONTRATADO, conforme o constante e decidido no processo
administrativo nº 01510.001195/2019-36, doravante denominado "processo", resolvem firmar o
presente contrato para a prestação de serviço de concepção criativa, projeto e execução de
exposição de longa duração para o Museu Nacional da Imigração e Colonização (MNIC) de
Joinville/SC, no Município de Joinville/SC, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013,
bem como da Instrução Normativa MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017 ou SEGES/MP nº 5, de 25 de
maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº
01/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de concepção criativa, projeto e execução de exposição de longa duração para o
Museu Nacional da Imigração e Colonização (MNIC) de Joinville/SC, no Município de
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Joinville/SC, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que
deu origem a este instrumento contratual.
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços e seus
anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2. 1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na
data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........
2. 2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
2. 3 A execução dos serviços será iniciada em de (mês) de 2020, cujas etapas observarão o
cronograma fixado no Projeto Básico.
2. 4 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratação é de R$ .......... ( .............................................. )
3.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.1.3 O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser
corrigido anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, observado o
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da
proposta, pela variação do Índice Nacional de Custos da Construção-INCC ou outro
que vier a substituí-lo.

4.

CLÁUSULA QUARTA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020 na classificação abaixo:
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PROGRAMA: 2027 – Cultura: dimensão essencial do desenvolvimento;
AÇÃO: 20ZH - (IPHAN) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro;
PLANO ORÇAMENTÁRIO: 5538 Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas - Nacional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; NATUREZA
DA DESPESA: 449039;
PLANO INTERNO:
PTRES:

;
.

NOTA DE EMPENHO

5.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 A CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, para o pagamento, considera-se ocorrido o recebimento da Nota
Fiscal/Fatura no momento que o órgão CONTRATANTE ATESTAR a execução do objeto do
Contrato, conforme Anexo XI da IN n.º 05/2017.
5.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
5.3 O pagamento pelos serviços prestados será feito pelo valor expresso na nota fiscal/fatura, sem
qualquer acréscimo, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta-corrente na
agência do banco indicado pelo CONTRATADO a partir da disponibilização dos recursos pelo
DPA/IPHAN, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo
de eventual cobrança judicial.
5.4 O pagamento de cada medição somente será efetuado após a verificação da regularidade de
situação do CONTRATADO, mediante consulta on line no SICAF, cujo resultado, impresso,
será juntado ao processo.
5.5 Para a efetivação do pagamento, o CONTRATADO deverá estar adimplente com a Seguridade
Social (Certidão Negativa de Débito – CND/INSS); com o FGTS – (CRF/CEF); com a Secretaria
da Receita Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais); e com
a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
5.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que ao
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, não respondendo a CONTRATANTE por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
5.7 O CONTRATADO não poderá pleitear junto ao IPHAN, quaisquer pagamentos motivados por
eventuais falhas ou erros contidos em sua proposta.
5.8 Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizandose as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação, conforme Instrução
Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e Lei nº 9.430/96.
5.9 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto
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na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
5.10
O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo
12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde
que, no ato da assinatura do contrato, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1. O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no valor de R$ ............... ( ..... ),
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no Edital.
6.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 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;
b) seguro-garantia, ou
c) fiança bancária.
.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1 Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, comunicando ao
CONTRATADO todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados.
7.1.1 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas, na forma do § 2˚ do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, ao seu
gestor, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
7.1.2 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser
atendidas pelo CONTRATADO no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem ônus para
o CONTRATANTE.

8.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADO

8.1 São obrigações da CONTRATANTE:
8.1.1 Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado
para esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se
fizerem necessárias.
8.1.2 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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8.1.3
8.1.4

Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma
estabelecida na CLÁUSULA QUINTA deste Contrato;
Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias, fixando prazo para a devida correção;
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8

Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO às dependências
onde serão executados os serviços;
Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO;
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
respectivas especificações;
Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o
correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários,
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste Contrato.

8.2 São obrigações da CONTRATADO:
8.2.1

Iniciar, após o recebimento da autorização por escrito, a execução dos serviços
contratados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;

8.2.2

Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e
normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como na legislação
em vigor, pertinente a matéria;

8.2.3

Manter, na vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública e, sempre que exigido, comprovar a regularidade fiscal;

8.2.4

Responsabilizar-se integral e exclusivamente pela correta execução dos serviços,
independentemente dos atos praticados pela fiscalização por parte do
CONTRATANTE;

8.2.5

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;

8.2.6

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;

8.2.7

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e acompanhamento da
CONTRATANTE;

8.2.8

O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
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8.2.9

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
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vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
8.2.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
8.2.11 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
8.2.12 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;
8.2.13 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Contratante;
8.2.14 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas
instalações do órgão;
8.2.15 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço,
conforme descrito neste Projeto Básico;
8.2.16 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
8.2.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.2.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
8.2.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
8.2.20 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;
8.2.21 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
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8.2.22 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
8.2.23 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
8.2.24 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
8.2.25 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
8.2.26 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local
dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.2.27 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Projeto
Básico.
8.2.28 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação
natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
8.2.29 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição,
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
8.2.29.1 Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou

subprodutos florestais;
8.2.29.2 Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição
for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação
correlata;

54

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
Processo nº 01510.001195/2019-36

Tomada de Preços nº 01/2020
8.2.29.3 Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253,

de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa
IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.
8.2.30 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
8.2.31 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações
da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
8.2.31.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão
competente, conforme o caso;
8.2.31.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
8.2.31.2.1

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como
agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
resíduos classe A de reservação de material para usos
futuros;

8.2.31.2.2

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações):
deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

8.2.31.2.3

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados,
transportados
e
destinados
em
conformidade com as
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normas técnicas específicas;
8.2.31.2.4

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas.

8.2.32 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”,
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como
em áreas não licenciadas;
8.2.33 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
8.2.34 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.2.34.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo,

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou
fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;
8.2.34.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação
correlata; 23.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os
custos correspondentes;
8.2.34.3 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos

serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de
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terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por
qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.2.35 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de
serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e
atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
8.2.36 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados
ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante
as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT.

9

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10 CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação do CONTRATADO com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 ao 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
mantiver a proposta;
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11.2. Ao CONTRATADO que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
11.2.2. multa moratória de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta)
dias;
11.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (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;
11.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
11.2.3. multa compensatória de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
11.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida;
11.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
11.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que ao CONTRATADO ressarcir
a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitem anterior;
11.3.

A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.4.

A recusa injustificada 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.
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11.5.

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

11.6.

Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
ao CONTRATADO que:
11.6.1.

tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2.

tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

11.6.3.

demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.

11.8.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.9.

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 garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
11.9.1. 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.

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
12.1

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não
poderá ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.
12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por técnica e
preço.
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12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância do CONTRATADO com a
adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
13.1. É vedado ao CONTRATADO:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 Os prazos e as condições para execução e recebimento dos serviços estão assim estabelecidos:
14.1.1 até 15 (quinze) dias para o início dos serviços, contados a partir da assinatura
do contrato, expedida pelo CONTRATANTE;
14.1.2 até 300 (trezentos) dias para execução total do serviço, contados a partir da data
de assinatura do contrato, acrescidos do prazo aludido na letra "a" supra;
14.1.3 em até 15 (quinze) dias para o recebimento provisório dos serviços pelo
CONTRATANTE, contados da comunicação expressa do CONTRATADO;
14.1.4 em até 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados
da assinatura do termo de recebimento provisório, quando os serviços estiverem
perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93.
14.2 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá ao CONTRATADO apresentar
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento
provisório.
14.3

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.4

A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
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com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
14.5

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalização, somente quando não houver correções a serem
realizadas

14.6

O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.

14.7

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após
solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou
fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

14.8

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores à exaustão do prazo.

14.9

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.10

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

15.2

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADO
o direito à prévia e ampla defesa.

15.3

O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
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15.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
15.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3 Indenizações e multas.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será
o da Seção Judiciária de Florianópolis, SC.
18.2 E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido
juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.
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ANEXO X

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar
Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo
Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo ProcuradorGeral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª
Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os
atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...)
são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à
falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter
excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária,
(art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das
cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade,
e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada
do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos
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empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer
proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho,
especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que
afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts.
5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração
pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-deobra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário,
na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de
mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados
devem implementar políticas nos sentido de:
“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das
lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater
pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja
aplicada em todas as empresas.”

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a
MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor,
por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao
tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;
b) – Serviços de conservação;
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
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d) – Serviços de recepção;
e) – Serviços de copeiragem;
f) – Serviços de reprografia;
g) – Serviços de telefonia;
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;
j) – Serviços de auxiliar de escritório;
k) – Serviços de auxiliar administrativo;
l) – Serviços de office boy (contínuo);
m) – Serviços de digitação;
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – Serviços de ascensorista;
q) – Serviços de enfermagem; e
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

CLÁUSULA SEGUNDA - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo
assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção,
e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus
associados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim
de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem
ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de
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trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam
prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às
cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação,
listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços
podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-deobra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação
e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses
editais, como anexo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para
as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do
respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
CLÁUSULA QUARTA – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no
presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput,
sem prejuízo das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o
Ministério Público do Trabalho.
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DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes
ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de
economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao
cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e
sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou
órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
CLÁUSULA SEXTA – As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data
de sua homologação judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

CLÁUSULA OITAVA - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco
vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da
CLT.
Brasília, de de 20XX.
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ANEXO XIII
(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

Processo nº 01510.001195/2019-36
Tomada de Preços nº 01/2020

Declaro, para os devidos fins que eu,
qualidade

de

representante

, telefone (xx)

da

empresa

, portador da carteira do CREA (ou CAU) n.º

,

na

, CNPJ
, 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.

Florianópolis - SC,

de

de 2020.

(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura)
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ANEXO XIV
(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

Processo nº 01510.001195/2019-36
Tomada de Preços nº 01/2020

Declaro, para os devidos fins que eu,
qualidade

de

, telefone (xx)

representante

da

,

empresa

na

, CNPJ

, 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 utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras com o IPHAN.
Florianópolis - SC,

de

de 2020.

(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura )
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ANEXOS CONSTANTES EM ARQUIVO SEPARADO:

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

ANEXO XI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, CÁLCULO DE BDI E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO XII
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO, CÁLCULO DE BDI E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO
(obs: Apresentar utilizando o papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO XV
ORIENTAÇÕES SICAF DIGITAL

ANEXO XVI
MEMORIAL DESCRITIVO
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