Consórcio Intermunicipal Quiriri - CIQ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

Tipo de Licitação: Menor Preço Global

O Consórcio Intermunicipal Quiriri - CIQ, Estado de Santa Catarina, torna
público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na modalidade
Pregão,
sob
a
forma
Eletrônico,
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Global, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto
Federal Nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável, pela
Pregoeira e sua Equipe de Apoio, cuja proposta deve ser apresentada até o dia e
hora abaixo especificados.

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 28/09/2020
HORÁRIO LIMITE: até 08h50min.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 28/09/2020
HORÁRIO: às 09h00min.

1 - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto o recebimento de propostas para a
prestação de serviços de manutenção e de gerenciamento do Circuito das
Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes, nos municípios de Campo Alegre,
Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, em conformidade com as informações e
detalhamento constantes do Termo de Referência (projeto básico) – ANEXO I deste
edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Objeto destinado à AMPLA DISPUTA, em razão do pleno atendimento ao
interesse público e da proposta mais vantajosa, o que não ocorrerá satisfatoriamente
ao particionar a entrega do objeto, em especial por questões de logística e
operacionalidade.

2.2. Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste
edital, e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do
Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br
2.3.
Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema
eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
2.4

- Não será permitida a participação na presente Licitação de empresas:
a) Consórcios;
b) Declarada inidônea por ato do Poder Público;
c) Sob processo de falência ou concordata;
d) Impedida de transacionar com a Administração Pública e quaisquer de
seus órgãos descentralizados.

3-

REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1.
Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar junto ao provedor
do
sistema
de
Pregão
Eletrônico,
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br
3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.2.
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Consórcio
Intermunicipal Quiriri, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
4.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado, contendo, marca, valor unitário, valor total de
cada item e demais informações necessárias, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
4.1.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.1.3. A PROPOSTA DE PREÇOS, NESTE MOMENTO, NÃO DEVERÁ CONTER
DADOS
QUE
IDENTIFIQUEM
A
LICITANTE,
SOB
PENA
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
4.1.4. Quando a marca identificar a empresa este campo deverá ser
preenchido como “marca própria”.
4.1.5. 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.
4.1.6. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão

declarar, sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do artigo 3° da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, clicando no campo próprio previsto na tela de
envio das propostas.
4.1.7. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.
4.1.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.1.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.1.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
4.1.11. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos, que não
correspondam às especificações contidas no Anexo I deste Edital, serão
desconsiderados.
4.2. Nas propostas serão considerados obrigatoriamente:
4.2.1. Preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismos,
e, com no máximo duas casas decimais após a vírgula.
4.2.2. Especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante às exigências
editalícias.
4.2.3. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens,
abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos,
taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em sábados,
domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a
execução do objeto da presente Licitação assim como as despesas eventuais com
assistência técnica para prestação da garantia.
4.2.4. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de
validade das propostas, nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/2002 o
qual será contado a partir da data da sessão de abertura do Pregão, estabelecida no
item 1 deste Edital. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o
dia de vencimento.
4.2.5. A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.
4.2.6. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde
que não comprometam o interesse público e da Administração.
4.2.7. Os licitantes poderão participar com uma única marca por item, sob pena
de desclassificação.
4.2.8. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, ou criar

direitos, sem previsão expresso no edital, serão tidas como inexistentes,
aproveitando-se a proposta que não for conflitante com o Edital.
4.2.9. No caso da licitante apresentar em sua Proposta de Preços item com
características semelhantes e aproximadas ao indicado neste edital, numa variação
de até 5 % (cinco inteiros por cento), caberá ao Pregoeiro (a) realizar diligências
junto à Secretaria solicitante no intuito de comprovar que o item atende às
necessidades desta.

5.

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO

5.1. O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio
eletrônico, no sítio informado no preâmbulo deste edital.
5.2. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
5.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
5.7.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no
preâmbulo.
5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 1,00 (um real).
5.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
5.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
5.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
5.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado primeiro.
5.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
5.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
5.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema
identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
nº 8.538, de 2015.
5.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.25. 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 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
5.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
5.29.1. produzidos no país;
5.29.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
5.29.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
5.29.4. 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.
5.30.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
5.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
5.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
5.33. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
5.34. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

6.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1.
Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.
6.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.
6.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
6.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
6.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
6.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
6.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
6.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
6.9. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto
a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos
nos itens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
6.10. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
6.11. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
6.12. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
6.13. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes
no Termo de Referência.
6.14. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
6.15. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
6.16. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
o caso.
6.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
6.18. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
6.19.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
6.20. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.21. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
7.1. Os licitantes encaminharão os documentos exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com a proposta, em formato digital, sob pena de
inabilitação;
7.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
7.1.2. Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de
cópia autenticada por cartório competente, ou outro sistema, ou ainda por via
eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão competente.
7.2. Deverão ser encaminhados, via sistema, os seguintes documentos:
7.2.1. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, que
comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto

da Licitação.
7.2.1.1 – Os documentos descritos no subitem “7.2.1” deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva,
conforme legislação em vigor.
7.2.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação,
na forma do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 e alterações conforme Anexo II.
7.2.3. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) menor(es) de 18 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 do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal e art. 27 inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações. (conforme
modelo do Anexo III do Edital).
7.2.4. Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para
Licitar com Poder Público, na forma do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93. (conforme
modelo do Anexo IV).
7.2.5.

Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de econômia
mista, em atendimento a vedação disposta no artigo 18, XII, da Lei Nº
13.408/2016 (conforme modelo do Anexo VII).

7.3 - REGULARIDADE FISCAL
7.3.1

– Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.3.2
- Prova de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais Administrados
pela Secretaria de Receita Federal conjunta com a Prova de Regularidade quanto a
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Prova de
regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
7.3.3

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.3.4

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.3.5
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(F.G.T.S.), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
7.3.6
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440
de 07/07/2011, consulta através do site www.tst.jus.br/certidao.

7.4

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.4.1
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
Observação: Considerando a implantação do sistema e-proc no Poder Judiciário,

quando a Certidão "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" possuir
a seguinte observação: “ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que
apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no
sistema eproc...”, deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quanto no SAJ, e
apresentadas conjuntamente no mesmo arquivo.

7.5 - Do Cadastro de Fornecedores
7.5.1
Opcionalmente, a critério da Licitante, as documentações exigidas nos itens
7.2 (Habilitação Jurídica), 7.3 (Regularidade Fiscal) e 7.4 (Qualificação Econômica e
Financeira) poderão ser substituídas pelo Certificado de Registro Cadastral de
Fornecedor – CRC do Consórcio Intermunicipal Quiriri, com todos os documentos
válidos.
A comprovação do cadastramento do licitante no Cadastro de Fornecedores do
Consórcio Intermunicipal Quiriri, bem como a validade dos documentos, será
confirmada por meio de consulta no programa de Cadastro de Fornecedores do
Consórcio Intermunicipal Quiriri para fins de habilitação, assegurado ao cadastrado o
direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão ou
na forma da LC 123/2006.
7.7. As empresas que declarem Microempresa – ME ou Empresas de Pequeno
Porte junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br, deverão encaminhar ainda
a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com o
artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007.
7.8. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora do
certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais.
7.8.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.8,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei Federal n o 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.9. As certidões e documentos que não tenham seu prazo de validade consignado
deverão ter sido emitidos no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para
abertura dos invólucros.
7.10. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como
serem efetuadas diligências, visando a conformar a capacidade técnica, gerencial e
administrativa das empresas concorrentes.
7.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

7.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste edital.
7.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
7.14. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome
do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo,
devendo ser observado o seguinte:
7.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados
em seu nome e de acordo com seu CNPJ, ou;
7.14.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em
seu nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão
Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido
para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União e CNDT;
7.14.3. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços
for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da
matriz e da filial, simultaneamente;
7.14.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do
CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz;
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico
e deverá:
8.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
8.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do Contrato ou da Ata de Registro de Preços
e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
8.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam à Contratada.
8.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
8.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros, e no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
8.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
8.7.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
9 – DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
9.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
9.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
9.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
10 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
10.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
12 - DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO
12.1. Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias.
OBS: A emissão de empenho será realizada somente após o retorno do Contrato
assinado ao Consórcio Intermunicipal Quiriri.
12.2. A contratada deverá observar os prazos, a forma e local de entrega do(s)
objeto(s) licitado(s), de acordo com as especificações do Termo de Referência
constante no anexo I deste edital.
12.3. A comunicação do Consórcio Intermunicipal Quiriri poderá ser feita através de
forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta
de Preços.
12.4. A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser
prorrogado a critério do contratante.
OBS: A MINUTA DE CONTRATO É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLAUSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
12.5. Os itens deverão ser entregues livres de frete, impostos e taxas pendentes do
mesmo.
12.6. A(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) prestar garantia conforme
especificada no Termo de Referência constante no Anexo I do Edital.
13. DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento dos serviços prestados se dará após envio do relatório mensal e
nota fiscal ao Consórcio Intermunicipal Quiriri.
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta da
dotação orçamentária a seguir, constante do orçamento vigente, a saber:
33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

15 - DOS REAJUSTES E REPACTUAÇÕES
15.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.
16 – DA FISCALIZAÇÃO
16.1. A fiscalização do cumprimento do Contrato, caberá ao Consórcio
Intermunicipal Quiriri, pela colaboradora Eloah Talisse Kresko, ocupante do cargo de
Analista Ambiental, que compõe a Equipe de Análise Permanente do Sistema de
Municipalização do Licenciamento Ambiental - SIMLA, através da Resolução CIQ nº
065/2020, portadora do CPF nº 045.970.559-83, e na impossibilidade desta, por
outro servidor designado para substituí-la..
16.2. Verificando-se a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços ou nos
materiais entregues, o Consórcio Intermunicipal Quiriri aplicará a penalidade cabível.
16.3. A qualquer tempo e sem aviso prévio, o Consórcio Intermunicipal Quiriri poderá
realizar a avaliação dos serviços através da metodologia do cliente oculto, que se
baseia em contato anônimo com a CONTRATADA para avaliar a qualidade do
serviço e do atendimento prestado pelos diversos canais disponíveis (telefone, site,
redes sociais, etc.).
17 - DAS PENALIDADES
17.1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual ou
ata de registro de preços, sujeitá-lo-á à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato ou ata de registro de preços, contada a partir do primeiro dia após
ter expirado o prazo que teria para assinar os respectivos instrumentos.
17.2. Entende-se por valor total do contrato ou ata de registro de preços o montante
dos preços totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances,
considerando os itens do objeto que lhe tenham sido adjudicados.
17.3. A penalidade de multa, prevista no item 16.1 deste edital, poderá ser aplicada,
cumulativamente, com as penalidades dispostas na Lei nº 10.520/2002, conforme o
art. 7, do mesmo diploma legal.
17.4. O Consórcio Intermunicipal Quiriri poderá deixar de aplicar as penalidades
previstas nesta cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante
vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo
87, “caput”, da Lei nº 8.666/1993.

17.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a
empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia
defesa:
17.5.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato ou ata de registro de
preços:
17.5.1.1. Advertência por escrito.
17.5.1.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da
obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento).
17.5.1.3. Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem
17.5.1.2, multa de até 20% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do
Contrato ou ata de registro de preços da parte não cumprida.
17.5.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
17.5.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou ata de registro de preços:
17.5.2.1. Multa de até 25% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou
ata de registro de preços ou da parte não cumprida.
17.5.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
17.5.2.3. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
17.5.2.2. anterior.
17.6. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens
17.5.1.2., 17.5.1.3. e 17.5.2.1 será o valor inicial do Contrato ou ata de registro de
preços.
17.7. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar ao Consórcio Intermunicipal Quiriri, e ainda, o ressarcimento de valores
correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida.
17.8. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos
pagamentos subsequentes a que a contratada tiver direito, depois de aplicada a
penalidade.
17.9. As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isoladas ou
conjuntamente entre as mesmas.
17.10. Ainda, a CONTRATADA que sofrer a penalidade disposta no subitem 17.5.2.3
poderá ser descredenciada junto ao SICAF, através de informação prestada pela
Administração Municipal.

17.11. As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de
forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta
de Preços.
17.11.1. Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para
defesa/ recurso será contado da data de confirmação de entrega do e-mail.
18 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, dentro do prazo
previsto em lei, junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br , em
campo específico do sistema.
18.3 Serão aceitas impugnações e recursos encaminhados por e-mail, desde que
sejam acompanhados do contrato social da empresa e procuração se for o caso.
18.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.
18.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
18.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
18.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
18.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19- DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta.
19.2. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer
acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
19.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das
condições deste pregão, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos
86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

19.4. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão
prestados pelo Consórcio Intermunicipal Quiriri.
19.5. A simples participação na presente licitação implica no conhecimento e na
aceitação irretratável das normas e condições editalícias.
19.6. Todos os horários apresentados neste edital seguirão o horário de Brasília –
DF.
19.7. O Consórcio Intermunicipal Quiriri reserva-se o direito de anular ou revogar a
presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer
espécie.

São Bento do Sul, 15 de setembro de 2020.

DANIELE CELESKI WOJAKIEVICZ
PREGOEIRA MUNICIPAL

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO DE CORUPÁ- SC
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CIRCUITO DAS
ARAUCÁRIAS DE CICLOTURISMO E CAMINHANTES, NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO ALEGRE,
CORUPÁ, RIO NEGRINHO E SÃO BENTO DO SUL

1. OBJETIVO E OBJETO DE CONTRATAÇÃO
Este Termo de Referência tem como finalidade estabelecer as bases para a execução dos serviços
de manutenção e de gerenciamento do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes,
tendo como objeto receber propostas para prestação de serviços de manutenção e de
gerenciamento do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes, nos municípios de Campo
Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, o qual se constituirá em instrumento de
viabilização do Programa lançado em 02/06/2012 simultaneamente nos municípios integrantes do
Consórcio Intermunicipal Quiriri e gerido pela Comissão Executiva de Regionalização do Turismo em
consonância com as demais linhas de ação do Programa Quiriri Sustentável do Consórcio
Intermunicipal Quiriri - CIQ.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS E CONTEXTO NO QUAL O SERVIÇO OBJETO DESTE
TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ INSERIDO
O Circuito das Araucárias de Cicloturismo lançado no dia 02/06/2012, simultaneamente nos municípios
integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri é uma iniciativa que vem sendo aprimorada desde
então, envolvendo gestores e representantes de cada município.
A tradição do ciclismo na região remonta características de sua colonização que culturalmente sempre
se utilizou da bicicleta tendo, inclusive, entidades atuantes no setor que promovem a prática entre os
simpatizantes e comunidade em geral.
A identificação de um roteiro definitivo, bem como as possibilidades de roteiros alternativos para a
prática de cicloturismo na região foram mapeadas com auxílio do Clube de Cicloturismo do Brasil,
levando em consideração a experiência, interesse em integrar e a vasta teia de relações que o Clube

possui. Foram efetivados levantamentos de viabilidade do roteiro, o refinamento com checagem das
melhores opções de caminhos, levando-se em conta o grau de dificuldade, tipo de pavimento,
intensidade do tráfego e outras peculiaridades de cada local, e, por fim, o reconhecimento de bicicleta
do percurso definido confirmando a escolha do roteiro com base na realidade de uma viagem.
A compilação dos dados, planilhas de orientação, elaboração de gráficos altimétricos, mapas
ilustrativos, classificação dos percursos em graus de dificuldade física, texto descritivo de cada
percurso parcial e fotos ilustrativas marcaram outra fase do trabalho que desencadeou o processo de
construção visual do circuito com proposição e definição de logomarca e formato visual para cartilha,
folder e passaporte do ciclista.
Para a sinalização do circuito a comissão deflagrou processo de busca de parcerias para patrocínio,
sendo o mesmo assumido pela empresa Tuper de SBS integralmente. São 235 (duzentas e trinta e
cinco) placas indicativas contendo informações sobre trajeto, distância ao próximo ponto,
quilometragem parcial, quilometragem do trecho, altitude e localidade e placas auxiliares.

Com o passar do tempo houve mudanças no trânsito em alguns trechos e também o vandalismo em
placas indicativas, sendo que para minimizar os problemas placas auxiliares foram confeccionadas e
instaladas em pontos estratégicos. Até o momento são 60 (sessenta) placas auxiliares instaladas,
sendo que este número poderá ser acrescido conforme a necessidade facilitando o uso do circuito
pelos cicloturistas.
O roteiro é repleto de atrativos naturais, culturais, históricos e até gastronômicos mostrando lindos

trechos com paisagem bem variada, alternando entre a floresta Ombrófila Mista com suas exuberantes
Araucárias e relictos bem preservados de Floresta Ombrófila Densa repleta de Bromélias e orquídeas.
A estrada Dona Francisca é um destaque da parte histórica assim como a ferrovia que serpenteia a
Serra. Os cafés coloniais dão o toque bucólico e aprazível ao passeio.
O Circuito está dividido em trechos. Não há etapas fixas ou número de dias fixo para percorrê-lo.
Sugestões de planejamento aparecem no guia, lembrando que não se trata de um roteiro fácil,
portanto não recomendável para estreia no cicloturismo, mas o ciclista pode observar no guia a
classificação da dificuldade física de cada trecho mapeado e planejar sua aventura.
O Circuito conta com pontos de apoio, locais cadastrados como Amigos do Cicloturista, pontos para
carimbo do passaporte e pontos de informações. O acompanhamento dos trabalhos de gerenciamento
do circuito fica por conta da Comissão Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do CIQ.. As
informações também estão disponíveis no WebSite do Programa www.circuitodasaraucarias.com.br.
Visando sanar as dificuldades e desajustes de procedimento de atendimento que decorrem,
principalmente, da necessidade de tratamento único e profissional para a questão, vencendo as
limitações de cada prefeitura no trabalho pontual que acabam comprometendo o circuito como um
todo, e, dessa forma, melhorar ainda mais o atendimento aos cicloturistas, o CIQ aprovou o presente
termo de referência para receber propostas para prestação de serviços de manutenção e de
gerenciamento do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes.
O Circuito das Araucárias já é conhecido entre os ciclistas de várias partes do país, e do mundo, podese assim dizer, pelas suas incríveis paisagens e belezas naturais ao longo de seus 248 quilômetros, os
quais, contemplam inúmeras variações de vegetação, paisagens, cachoeiras e lugares ao longo do
caminho.
Em 2018 a Comissão Executiva de Regionalização do Turismo do Consórcio Intermunicipal Quiriri
iniciou trabalhos de definição do Circuito das Araucárias para caminhantes contemplando entre suas
pétalas e interligações municipais, 15 percursos, variando entre 20 a 40 quilômetros, com diversas
classificações de altimetria e possibilidades de lazer. O MAPEAMENTO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO
E CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO DAS ARAUCÁRIAS DE CAMINHANTES EM SÃO BENTO DO
SUL, CAMPO ALEGRE, CORUPÁ E RIO NEGRINHO foi realizado resultando em arquivos do
levantamento para o circuito de caminhantes, com perfil altimétrico, arquivos digitais para o
posicionamento de placas, bem como, arquivos de mapas digitais em formatos editáveis, levantamento
dos trechos e relatório técnico-esportivo em forma compilada. Caberá a(s) empresa(s) vencedora(s) do

presente Edital, organizar/apoiar/promover/divulgar ações para a completa implantação do Circuito das
Araucárias de Caminhantes.

3. ABRANGÊNCIA
A área de abrangência do presente termo de referência constitui todo o território dos municípios de
Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

4. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO
4.1 - SINALIZAÇÃO
Manutenção da sinalização através de:
4.1.1 – Limpeza de todas as placas indicativas e auxiliares visando perfeita visibilidade de
informações, quando necessário.
4.1.2 - Instalação de placas *indicativas novas e faltantes, e se necessário reposicioná-las e
deixar com a geolocalização atualizada no site oficial e no CRM. Fica a cargo da
CONTRATANTE a compra do material, conforme

orçamento disponível, assim a

CONTRATADA pode fazer a colocação.
4.1.3. - Substituição das placas indicativas danificadas, sendo que fica a cargo da
CONTRATADA repassar à CONTRATANTE as informações necessárias para que seja feita
a compra do material, conforme orçamento disponível, assim a CONTRATADA pode fazer
a recolocação.
4.1.4 - Instalação de placas *auxiliares, quando necessário, sendo que a aquisição destas
serão de responsabilidade da CONTRATADA.
4.1.5 - Substituição das placas auxiliares danificadas, sendo que fica a cargo da
CONTRATADA a aquisição e a recolocação das mesmas.
4.1.6 - Roçada para visibilidade das placas indicativas - mínimo 06 (seis) roçadas por ano.
4.1.7 - Substituição das placas indicativas e auxiliares danificadas, sendo que fica a cargo
da CONTRATADA repassar à CONTRATANTE as informações necessárias para que seja

feita a compra do material, assim a CONTRATADA pode fazer a recolocação.
4.1.8 - Sinalização de pontos de carimbo e parceiros do Circuito, sendo que o material para
isto é de responsabilidade da CONTRATADA.
4.1.9 - Sinalização auxiliar de pontos críticos e de perigo conforme padrões e normas
(sempre que necessário).
4.1.10 - Instalação das placas do Circuito de Caminhantes, conforme mapeamento
disponível no site.
4.1.11 - Elaboração da arte das placas do Circuito de Caminhantes, que deverá ser
aprovada pela Comissão Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do CIQ.
4.1.12 - Sempre que identificado algum problema nos trechos do circuito, sejam nas vias,
pontes, sinalização, etc, deve-se fazer um relato oficial, por email, ao Consórcio
Intermunicipal Quiriri - CIQ.
4.1.13 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.
Para auxiliar no entendimento e diferenciação de placa indicativa e placa auxiliar, deve-se
considerar:
*Placa indicativa: placa oficial do Circuito, afixada com tubo metálico, que possui geolocalização
referente os trechos disponíveis no site (conforme foto).

*Placa auxiliar: placa instalada para auxiliar a sinalização, geralmente fixada em postes, árvores e

com escrita em amarelo. (conforme foto).

5. ATIVIDADE DE GERENCIAMENTO
5.1 - SÍTIO NA INTERNET (SITE)
Inclusão e atualização constante das informações referentes ao roteiro, como:
5.1.1 - Inclusão de hotéis, pousadas, restaurantes, cafés, bicicletarias e demais serviços
pertinentes ao roteiro (sempre que necessário).
5.1.2 - Atualização das informações já existentes no site.
5.1.3 - Pronto atendimento e resposta às solicitações do espaço “Fale Conosco” do site,
cujo número para contato deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, sendo o
atendimento todos os dias da semana em horário a ser combinado.
5.1.4 - Atualização e inclusão de fotos de qualidade no banco de imagens do percurso,
parceiros e atrativos.
5.1.5 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM, com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.
Observação: os pagamentos referentes a hospedagem do site do Circuito das Araucárias
(www.circuitodasaraucarias.com.br), são de responsabilidade do CONTRATANTE.

5.2 - MÍDIAS SOCIAIS
Inclusão e atualização constante das informações referentes ao roteiro, como:
5.2.1 - Desenvolvimento de artes gráficas necessárias e constantes para postagens e interação
com os usuários.
5.2.2 - Atualização e manutenção das plataformas digitais oficiais já existentes (site oficial,
Instagram e Facebook).
5.2.3 - Criação de perfil em novas plataformas digitais que venham a surgir e sejam
interessantes para divulgação do circuito.
5.2.4 – Postagens, com frequência definida em plano de ação, de conteúdos referentes ao
gerenciamento e manutenção do circuito, bem como, atividades desenvolvidas pelos parceiros,
relatos enviados pelos cicloturistas e caminhantes e assuntos pertinentes ao tema.
5.2.5 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM, com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.
Observação: sempre, ao final do contrato, deve-se informar ao Consórcio Intermunicipal Quiriri - CIQ
todos os logins e senhas das plataformas digitais.

5.3 - PONTOS DE CARIMBO
5.3.1 - Manutenção, substituição e inclusão de pontos de carimbo (sempre que necessário).
5.3.2 – Acompanhamento mensal dos registros de cicloturistas, feitos no CRM, com geração de
relatório de indicadores mensal e anual, bem como seu aprimoramento, de forma a gerar
indicadores cada vez mais representativos da realidade de utilização do circuito, com ênfase no
ponto 8 que é o trecho final.
5.3.3 - Mapeamento de pontos de carimbo no Circuito Caminhantes, bem como a criação de
registro de usuário com geração de relatório de indicadores mensal e anual.
5.3.4 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM, com todas as informações

necessárias para geração dos relatórios.

5.4 - FOMENTO E CAPACITAÇÃO
Fomentar e capacitar o trade turístico e estabelecimentos diretamente ligados ao circuito (como
bicicletarias, oficinas, restaurantes, lanchonetes, pousadas, hotéis, etc.) e população residente às
margens do roteiro para atendimentos e auxílio aos cicloturistas e caminhantes incluindo:
5.4.1 - Visita aos empreendimentos parceiros e pontos de carimbo, trimestralmente, para
identificação da qualidade dos serviços visando aprimoramento dos produtos e o fortalecimento
de sua gestão.
5.4.2 – Realização de Seminários Municipais de Capacitação – um por município integrante do
Consórcio Intermunicipal Quiriri - CIQ ao ano, totalizando 4 seminários/ano), incluindo o
desenvolvimento de conteúdo para apresentação, que deverá ser aprovado pela Comissão
Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do CIQ, ao trade turÍstico, parceiros,
servidores públicos de secretarias afins (turismo, obras, planejamento) e entidades como
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os eventos deverão ser organizados e
divulgados com antecedência de 30 (trinta) dias e

veiculados nas plataformas digitais do

Circuito das Araucárias.
5.4.3 – Participação mensal nas reuniões da Comissão Executiva de Regionalização do
Turismo - CERT do CIQ, onde deverá apresentar o relatório das atividades desenvolvidas no
período, bem como, relatório financeiro contendo informações sobre as receitas geradas pelo
circuito e os custos relativos ao mês.
5.4.4 – Participação e representação do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes
em eventos e reuniões de turismo realizados nos municípios integrantes do Consórcio
Intermunicipal Quirir i- CIQ. A participação em eventos e reuniões de turismo em outras regiões
fica sujeita à aprovação entre a Comissão Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do
CIQ e a CONTRATADA.
5.4.5 - Elaboração de projetos, conjuntamente à Comissão Executiva de Regionalização do
Turismo - CERT do CIQ, para captação de recursos para uso no Circuito das Araucárias
(materiais, divulgação, melhorias).

5.4.6 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM, com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.

5.5 - TRAJETOS
5.5.1 - Reordenação dos trajetos, sempre com a aprovação da Comissão Executiva de
Regionalização do Turismo - CERT do CIQ, para melhorar ou readequar o roteiro.
5.5.2 – Estudo/proposição/execução de ações promovendo a viabilidade de ligação entre os
roteiros da região.
5.5.3 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM, com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.

6. COMERCIALIZAÇÃO
6.1 - Gerenciamento da marca com exploração econômica da comercialização oficial de
produtos e serviços (coleção anual, serviços, espaços publicitários etc), sempre com
aprovação prévia da Comissão Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do CIQ.
6.2 - Quando do término do contrato com a CONTRATADA anterior, caso exista estoque
remanescente da coleção anual, fica autorizada a sua comercialização, pelo período de 03
(três) meses, desde que a data de emissão da nota fiscal de aquisição dos produtos seja
anterior ao encerramento contratual. Fica proibida a comercialização de quaisquer produtos
da coleção anual após os 3 (três) meses.
6.3 - Os itens não comercializados, da coleção anual, no período acima estipulado, poderão
ser repassados pela antecessora à nova CONTRATADA, pelo valor constante na nota fiscal
de aquisição.
6.4 - Alimentação do sistema de gestão do circuito - CRM com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.

7. CERTIFICADOS, CARTILHAS, FLYERS, FOLDERS E AFINS
7.1 - Elaboração da arte do certificado digital, com código serial, para maior controle e
facilidade no envio aos usuários, conjuntamente com o Departamento de Turismo de São
Bento do Sul.
7.2 - Desenvolvimento da arte e impressão de até 3.000 (três mil) passaportes para o
cicloturismo, com código serial, no tamanho 10cm (larg.) x 15cm (alt.), contendo de 10 a 15
páginas, com informações turísticas dos 4 municípios consorciados, espaço para os 8
carimbos, informações do Circuito das Araucárias e explicação das placas, telefones úteis e
outras informações que a Comissão Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do CIQ
julgar pertinentes.
7.3 - Desenvolvimento da arte e impressão de até 1.000 (mil) passaportes para o
caminhantes, com código serial, no tamanho 10cm (larg.) x 15cm (alt.), contendo de 15 a 20
páginas, com informações turísticas dos 4 municípios consorciados, espaço para os 15
carimbos, informações do Circuito das Araucárias e explicação das placas, telefones úteis e
outras informações que a Comissão Executiva de Regionalização do Turismo - CERT do CIQ
julgar pertinentes.
7.4 - Desenvolvimento da arte e impressão de até 5.000 (cinco mil) flyers, no tamanho 14,5cm
(larg.) x 20,5cm (alt.), contendo informações do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e
Caminhantes outras informações que a Comissão Executiva de Regionalização do Turismo CERT do CIQ julgar pertinentes.
7.5 - As quantidades mencionadas nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 deverão ser entregues nos
primeiros 12 meses de contrato. Caso o contrato seja aditivado novas quantidades serão
solicitadas conforme o estoque existente.
7.6 - Controle da distribuição dos materiais impressos nos pontos de carimbo e parceiros do
circuito..
7.7 - Alimentação do sistema de gestão do circuito-CRM, com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.

8. ATENDIMENTO
8.1 - Auxiliar cicloturistas e caminhantes que entrarem em contato relatando possíveis
problemas no percurso, conjuntamente com os órgãos competentes (se necessário).
8.2 - Monitorar os caminhantes e/ou ciclistas que entrarem em contato a fim de verificar se os
mesmos conseguiram completar o circuito e chegaram em segurança até seu destino
enviando email com pesquisa de satisfação.
8.3 - Alimentação do sistema de gestão do circuito-CRM, com todas as informações
necessárias para geração dos relatórios.

9. CUSTOS/ PRODUTOS
O custo MÁXIMO para a realização dos itens objetos deste Termo de Referência está orçado da
seguinte forma:
LOTE ÚNICO = R$ 6.883,33 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) além
da exploração comercial da marca.
10. PRAZO
O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses à contar da data de assinatura da ordem
de serviço, podendo ser prorrogado por iguais períodos através de termo aditivo, até o limite de 48
(quarenta e oito) meses, conforme o art. 57, inciso IV, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

11. QUALIFICAÇÃO
A empresa de prestação de serviços poderá, eventualmente, terceirizar serviços, desde que, para
empresa jurídica, com conhecimento específico e registro no devido conselho.
Todo o material produzido pertencerá ao Consórcio Intermunicipal Quiriri - CIQ, que poderá filmar,
fotografar, exibir, ceder gratuita ou onerosamente o material.
O profissional deverá ter o entendimento macro, buscando conhecer as influências que interferem no
sucesso do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes e suas relações com demais

ações do Programa Quiriri Sustentável. Para tal, será de fundamental importância possuir três
importantes habilidades: - Habilidades técnicas de gerenciamento; - Habilidades de Liderança e
Habilidades de Gerenciamento Estratégico e de Projeto de forma a estar capacitado para gerar
indicadores de qualidade e de produtividade, gerenciamento de riscos, gestão de custos e despesas,
cronogramas operacionais, antecipação de problemas e crises e avaliação de resultados, ou seja,
deverá ter competência para planejar, executar e controlar.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas provenientes do objeto deste instrumento correrão à conta da dotação orçamentária
própria do CONTRATANTE, como segue:
Código Dotação Orçamentária:

33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica.

ANEXO II
DECLARAÇÃO (MODELO)
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
Edital de Pregão nº 01/2020 do Consórcio Intermunicipal Quiriri

(NOME DA EMPRESA)
CNPJ/Nº

,
,sediada
(endereço completo), declara, sob as penalidades
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local e Data:
.

Nome e número do CPF do declarante
(Representante Legal)

ANEXO III
DECLARAÇÃO (MODELO)
Edital de Pregão nº 01/2020 do Consórcio Intermunicipal Quiriri

(nome

da

empresa)

..............................................., inscrita no CNPJ sob nº
.................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr(a)......................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
.......................................... e do CPF nº ........................................, DECLARA, para
fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V
do artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e Data:

.

Nome e número do CPF do declarante
(Representante Legal)

ANEXO IV
(Papel Timbrado da Empresa)

Assunto: Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para
Licitar com o Poder Público.
Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a
empresa
, CNPJ nº
, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com
a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e
que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos
do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98.

Local e data:..............................., ........... de ........................... de ..................

Nome e número do CPF do declarante
(Representante Legal)

ANEXO V
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

(Papel Timbrado da Empresa)
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
Estado:
E-mail:
Telefone:
Dados Bancários para Pagamento:

Item

Descritivo

Unidade Quantidade Marca Valor Unitário

Valor Total

01
02
03
04
Declaro que concordo com todas as exigências estipuladas no Edital de
Pregão nº 01/2020 do Consórcio Intermunicipal Quiriri

Local e Data:

.

Nome e número do CPF do declarante
(Representante Legal)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA E DE ASSINATURA
POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL:
1. DADOS BANCÁRIOS:
NOME DO BANCO:

CIDADE:

N° AGÊNCIA:

N° DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

NOME/TITULAR DA CONTA CORRENTE
2. DADOS DO REPRESENTANTE:
NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNÇÃO:

IDENTIDADE N°

CPF/MF N°

TELEFONE PARA CONTATO:
3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA:
Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de contratos, atas, autorizações
de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:

E-MAIL:

Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mail
informado, será considerado somente o primeiro da lista

4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL:
Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da “Ata
de Registro de Preços”, “Contrato” ou instrumentos congêneres, o qual deverá assinar o documento
eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital.

Local e Data
Nome e Assinatura do Representante da Empresa

ANEXO VII
(DECLARAÇÃO MODELO)

(Nome
da
empresa),
inscrita
no
CNPJ
Nº
.......................................................,
vem
por meio
de
seu
Representante Legal infra assinado, DECLARAR que não possui em
seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de ecnômia mista, em atendimento
a vedação disposta no artigo18, XII, da Lei Nº 13.408/2016.

Local e data:..............................., ........... de ........................... de
..................

__________________________________________
Nome e número do CPF do declarante
(Representante Legal)

CONTRATO Nº .../2020

MINUTA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
E A EMPRESA ..............................................

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços, que entre si
celebram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02375463/0001-63, com sede na
Travessa Theodoro Koch, nº 30, sala 20, Centro, São Bento do Sul, neste ato representado
pelo Presidente Sr. João Carlos Gottardi, brasileiro, residente e domiciliado ......, portador do
CPF nº ......., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a Empresa
...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
..........................., com sede na ............, .........., na cidade de ........................, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a). .................................., portador(a) do CPF nº ......................,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si, certo e ajustado o
presente Contrato, pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato decorre do Pregão nº ___de,___ efetuado pelo
CONTRATANTE , sendo a abertura em ___ de ____de 2020 e homologado em .... de ...........
de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato consiste PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E DE GERENCIAMENTO DO CIRCUITO DAS ARAUCÁRIAS DE
CICLOTURISMO E CAMINHANTES, NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO ALEGRE,
CORUPÁ, RIO NEGRINHO E SÃO BENTO DO SUL, EM CONFORMIDADE COM
AS INFORMAÇÕES E DETALHAMENTO CONSTANTES DO TERMO DE
REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO) – ANEXO I

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ESPECIFICAÇÃO
O objeto deste contrato será prestado ao Consórcio Intermunicipal Quiriri,
serviços prestados conforme necessidade, sempre solicitados pelo Gabinete do Presidente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar de ........ de ............. de
2018 e com término em ... de ........... de 201, podendo ser prorrogado por até 48 meses, com
base no Art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E PAGAMENTO
O valor do contrato será de R$ ........... (...................) mensais, totalizando em R$
....................... (.......................), cujo pagamento será efetuado mensalmente, em ordem
cronológica de credores, obedecendo o cadastro do Consórcio Intermunicipal Quiriri ,
mediante apresentação da Nota Fiscal.
Parágrafo Primeiro: Caberá ao CONTRATANTE efetuar os descontos e
retenções fiscais e tributárias previstas em lei.
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE só efetuará o pagamento pelos
serviços prestados após o recebimento dos relatórios mensais, onde comprove a efetiva
realização dos trabalhos executados.
CLÁUSULA SEXTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E
REAJUSTE DE PREÇOS
Os valores ofertados poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos,
demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo
CONTRATANTE;
Os preços serão reajustados pelo IGPM/FGV a cada 12 meses, ou por outro índice
que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para as despesas com a presente contratação correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as exigências descritas
no anexo I, Termo de Referência do Pregão 01/2020.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS
O presente Contrato não importa em vínculo empregatício de qualquer natureza,
correndo por conta da CONTRATADA, todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciária e securitária.
CLÁUSULA DECIMA – DA MULTA
- A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual ou ata de registro

de preços, sujeitá-lo-á à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou ata
de registro de preços, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para
assinar os respectivos instrumentos.
- Entende-se por valor total do contrato ou ata de registro de preços o montante dos preços
totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto
que lhe tenham sido adjudicados.
- A penalidade de multa, prevista no item 16.1 deste edital, poderá ser aplicada,
cumulativamente, com as penalidades dispostas na Lei nº 10.520/2002, conforme o art. 7, do
mesmo diploma legal.
- O Consórcio Intermunicipal Quiriri poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do
que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/1993.
- Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa
contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato ou ata de registro de preços:
Advertência por escrito.
Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida,
por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento).
Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 17.5.1.2, multa de
até 20% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou ata de registro de
preços da parte não cumprida.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos.
Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou ata de registro de preços:
Multa de até 25% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou ata de registro de
preços ou da parte não cumprida.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos.
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 o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 17.5.1.2., 17.5.1.3. e
17.5.2.1 será o valor inicial do Contrato ou ata de registro de preços.
As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Consórcio
Intermunicipal Quiriri, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de
preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação

não cumprida.
As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos
subsequentes a que a contratada tiver direito, depois de aplicada a penalidade.
As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente
entre as mesmas.
Ainda, a CONTRATADA que sofrer a penalidade disposta no subitem 17.5.2.4. poderá ser
descredenciada junto ao SICAF, através de informação prestada pela Administração
Municipal.
As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de forma eletrônica,
valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços.
Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para defesa/ recurso
será contado da data de confirmação de entrega do e-mail.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O CONTRATANTE poderá rescindir, administrativamente, o Contrato nas
hipóteses previstas na Lei de Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
As alterações do contrato, do seu objeto e de suas condições, serão feitas entre as
partes, mediante termo aditivo e na conformidade da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de São Bento do Sul – SC, para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente termo, renunciando expressamente a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
Finalmente, por estarem justos e perfeitamente acordados, assinam os
responsáveis legais das partes, o presente instrumento em duas vias de igual forma e idêntico
teor, juntamente com testemunhas que também firmam abaixo, presentes que estiveram.
São Bento do Sul, .... de ........de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI

___________________________________
CONTRATADA

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

