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EDITAL DE LICITAÇÃO: 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019. 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – GLOBAL 
 

I – PREÂMBULO: 

A Cia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, com sede na Rua Florianópolis, 92 – Centro, CEP: 

89883-000 - Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, cadastrada no CNPJ sob nº. 

83.675.512/0001-85, fone: (49) 3339 0661, por intermédio de seu Diretor Presidente sr. JATIR RAUL 

PILATTI, brasileiro, portador do CPF n.º 131.932.799-00, RG n.º 105.907-SSP/SC, residente e 

domiciliado na Rua Henrique Mohr, n.º 21 – Casa – Centro – Município de Águas de Chapecó SC, CEP- 89883-

000, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO e, para tanto, convoca a Comissão de Licitações instituída 

pela Portaria nº. 001/2019, para reunir-se no dia, hora e local designados neste Edital, na sala do 

Departamento de Compras, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó – 

(SC), sita na Rua Porto União, 968 – centro, no município de Águas de Chapecó – (SC), para receber os 

invólucros e a seguir iniciar o julgamento do presente certame, que reger-se-á pelas disposições da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como pelas disposições fixadas neste 

Edital e seus anexos. 

Os envelopes contendo as propostas de preços e documentos de habilitações deverão ser entregues na 

sala de licitações no local acima estabelecido, impreterivelmente até às 14:30 horas dia 21 de agosto de 

2019. 

Integram o presente Edital, os seguintes anexos: 

Anexo I – Objeto da Licitação 

Anexo II - Declaração de Idoneidade 

Anexo III - Declaração de atendimento inciso v art. 27 da lei nº. 8.666/93 

Anexo IV – Declaração de elaboração independente de proposta 

Anexo V - Declaração de atendimento às exigências do edital 

Anexo VI - Declaração de desistência do prazo recursal 

Anexo VII – Proposta de preços 

Anexo IX – Minuta do contrato 
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II - DO OBJETO e DO VALOR MÁXIMO: 

É objeto desse edital a contratação dos serviços discriminados no ANEXO I e se referem a: 

Contratação de Empresa Especializada para realização de Serviços Técnicos Profissionais nas áreas 

de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscais, com a elaboração dos Speds Fiscais Geral, Geração 

do Sistema Esfinge ao TCE/SC, Prestação de Contas e Assessoria Administrativa, com fornecimento 

de todos os materiais/serviços necessários para o seu desenvolvimento, com 15 horas Semanais, 

CONSOANTE OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE PROCESSO. 

O valor máximo a ser pago pela licitante para a prestação dos serviços acima mencionado será de R$ 

2.839.75 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) mensal, distribuídos 

e remunerados de acordo com o cronograma de trabalho, detalhado no ANEXO II do presente processo. 

III - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: 

 

Poderão participar do presente certame, todas as empresas interessadas, do ramo de Contabilidade, que 

atuem e tenham em seu objeto de atividade, a prestação de serviços na área contábil, tudo a bem de 

atender ao objeto constante do item II do presente edital. 

 

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, bem como pela Lei 

Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014 e demais legislações pertinentes, deverá demonstrar por 

declaração firmada por contador, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. 

A microempresa e a empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que atender ao item 

precedente, e que porventura possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 

do certame e notificada. 

O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

O prazo para a apresentação dos documentos supra, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração da Companhia, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
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A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das penalidades previstas, sendo facultado à licitante convocar os participantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Encerrada a abertura das propostas, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual. 

Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 

por cento) à proposta de menor valor. 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta, inferior àquele 

considerado, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, convocada na forma do 

item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individuais 

remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses do item precedente, a apresentação de nova proposta, 

no prazo e na forma prevista no item anterior. 

Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou microempreendedor 

individual com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas 

para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, satisfizer as 

exigências deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

IV - DA HABILITAÇÃO PARA CADASTRO: 

Para efeitos de obtenção do Certificado de Cadastro de Fornecedores, os interessados deverão 

apresentar no Setor de Compras do Município de Águas de Chapecó - (SC), sito na Rua Porto União, 968 – 

centro, até 03 (três) dias antes da abertura do processo, ou seja, até 18/08/2019, os seguintes 

documentos: 

Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade dos Diretores/gerentes; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

Regularidade Fiscal, Trabalhista e Econômico-Financeira: 

a) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa 

da União - DAU por elas administrados; 

c) Certidão de Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal (domicílio ou sede da licitante); 

e) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

g) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida por Cartório da sede do licitante, com data de 

expedição não superior a 30 (trinta) dias da data do recebimento dos envelopes; 

h) Declaração fornecida pelo Contador da empresa atestando sob as penas da lei, de que a empresa é 

microempresa e/ou empresa de pequeno porte ou comprovação fornecida pela Junta Comercial, atualizada 

no exercício da presente licitação, no caso que pretender utilizar-se dos critérios definidos na LC n° 

123/06 e suas alterações. 

i) Declaração de idoneidade (modelo) ANEXO III. 

j) Declaração assinada pelo representante legal, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, ressalvados os casos de menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. (Modelo) ANEXO 

IV. 

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados na 

junta comercial ou órgão competente 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 a mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta.  
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V - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: 

Os envelopes relativos à documentação e proposta serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora 

e local mencionado no preâmbulo, em 01 (uma) via datilografada, assinada em sua última folha e rubricadas 

nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, 

em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa e fronteira, a seguinte 

inscrição: 

A - ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS PARA “HABILITAÇÃO”  

A COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019. 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

E-MAIL: 

FONE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

B - ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇO” 

A COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019. 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

E-MAIL: 

FONE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

O Envelope nº 1 - Documentação, deverá conter: 

a) Certificado de registro Cadastral fornecido pelo Setor de Compras e Licitações do Município sede da 

Companhia licitante; 

b) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir 

a respeito dos atos constantes da presente licitação, com firma reconhecida em cartório; 

c) Declaração de atendimento às exigências editalícias, conforme modelo do ANEXO VI; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 
CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 
Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

d) Declaração de Desistência do Prazo Recursal, a critério da empresa, quando a mesma não se fizer 

presente, no ato de abertura do Certame ANEXO VII; 

O Envelope nº 2 - Proposta deverá conter: 

a) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, ou entrelinhas que possam 

causar dubiedade quanto à interpretação, datada e assinada pelo proponente, preferencialmente em papel 

timbrado conforme modelo do ANEXO VIII. 

b) Preço global líquido e em reais, considerando inclusos todos os impostos, salários e encargos sociais 

decorrentes da prestação dos serviços; 

c) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura dos envelopes da 

proposta; 

d) Prazo de início dos serviços em até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 

CAPÍTULO VI - DO JULGAMENTO 

O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o MENOR PREÇO POR 

ITEM. 

Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto  nos artigos 43 e 44 e seus incisos 

e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será o sorteio, em ato público, com a convocação prévia 

de todos os licitantes, nos termos do § 2º do art., 45 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

Serão inabilitadas as empresas que: 

a) Não atenderem as condições do Edital; 

b) Não apresentarem a documentação prescrita neste Edital, ou quando apresentarem cópias não 

autenticadas e desacompanhadas das originais das mesmas para autenticação da Comissão; 

c) Apresentarem originais ou cópias de documentos com falhas, rasuras ou forem ilegíveis; 

d) Apresentarem valor total da proposta acima do valor máximo de referência estipulado pelo item II 

deste Edital; 

e) A inabilidade do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes; 

VII - DOS RECURSOS 

a) Decai do direito de impugnar, perante a Companhia Hidroeste, nos termos do Edital de Licitação, aquele 

licitante que tendo o aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades, 

que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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b) O não comparecimento de qualquer dos participantes às reuniões designadas pela Comissão de Licitação 

não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito de reclamação de qualquer natureza. 

c) Dos atos da Comissão de Licitações, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação do ato ou da lavratura da ata nos casos de: 

c.1) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

c.2) Julgamento das propostas; 

c.3) Anulação ou revogação da licitação. 

A intimação dos atos referidos será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os usos 

previstos nas alíneas “c1” e “c2”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi a decisão, 

quando poderá ser feita comunicação direta aos interessados e lavrado em ata. 

Os recursos previstos nas alíneas “c1” e “c2” da alínea “c”, terão efeito suspensivo. 

Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

Os recursos e a representação devem observar os seguintes requisitos: 

a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 

b) Serem protocolados na Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó, junto ao Setor de protocolos das 

07:30 às 11:30hrs e das 13:30 às 17:00hrs, no prazo estabelecido anteriormente e endereçado a Comissão 

de Licitações. 

VIII - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através de contrato, 

assinado pelas partes interessadas, regendo suas cláusulas pelos termos deste edital, da minuta que o 

integra ANEXO IX e pela Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

Esgotados todos os prazos recursais, a Administração da Companhia, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará 

o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 87 da lei nº 8.666/93. 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado em até 60 meses, desde que seja feito de 

forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item precedente. 

Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração da Companhia convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo 

critério previsto neste edital, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, 
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no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato e mais as penas de advertência ou de 

suspensão do direito de licitar junto ao Município de Águas de Chapecó pelo prazo de dois anos. 

As multas serão descontadas dos pagamentos, quando for o caso, ou cobradas judicialmente. 

A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por 

escrito pela fiscalização a direito do órgão. 

Quando o objeto do contrato não for executado no todo ou parcialmente, dentro dos prazos estipulados, 

a suspensão do direito de licitar será automática e perdura até que ocorra a normalização dos serviços 

sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste edital. 

Obs.: O presente contrato terá sua rescisão automática havendo contratação de servidor da 

Companhia Hidromineral por concurso público durante a vigência do mesmo, sendo de obrigação da 

contratante o pagamento de valores devidos a contratada pelos serviços já prestados. 

IX - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As despesas serão atendidas por conta de recursos financeiros pertencentes à Companhia Hidroeste, ou 

através de repasses recebidos do município de Águas de Chapecó, previstos no orçamento vigente da 

municipalidade. 

O pagamento será feito mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal emitida contra a Companhia 

licitante, acompanhada do relatório mensal dos serviços executados, seguindo a ordem Cronológica de 

Pagamentos do ANEXO II. 

Deverá ser fornecido dados bancários completos para fins de pagamento. 

O contratado deverá comprovar, no vencimento de cada parcela, como condição para recebimento destas, 

o recolhimento dos impostos de sua competência, apresentando as negativas de débitos com as Receitas 

Federal, Estadual e Municipal, Trabalhista, FGTS para manter se cadastro atualizado bem como, demais 

documentos que venham a ser solicitados. 

O valor ora contratado é fixo e irreajustável, admitindo-se, no caso de prorrogação, reajuste após o 

decurso de 12 (doze) meses pela variação do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice 

que venha a substituí-lo. 

X – DAS PENALIDADES 

A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido pela Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas. 

As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia de respectivo contrato e quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 
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Pela inexecução total ou parcial do contrato a Comissão de Licitações poderá, garantida prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa nas formas previstas nesse edital; 

c) Rescisão do contrato; 

d) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Águas de Chapecó, pelo prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município. 

A critério da autoridade competente, nas hipóteses de rescisão de contrato, acarretará a perda da 

garantia e todos os seus acréscimos. 

Será aplicada multa de 10%(dez por cento) sobre o valor corrigido do Contrato, quando a licitante 

vencedora: 

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da 

Companhia licitante; 

c) Desatender às determinações da fiscalização; 

d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas 

multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração cometida; 

e) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados; 

f) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolosamente ou 

não, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em 

reparar os danos causados. 

A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por 

escrito pela fiscalização à direção do órgão. 

Ocorrendo o atraso, no início da prestação dos serviços, o licitante vencedor ficará sujeito à multa diária 

de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o valor total do contrato, salvo se o atraso ocorrer por caso 

fortuito ou força maior. 

O contrato poderá ser rescindido, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei 

8.666/93, na forma determinada pelo Artigo 79 da mesma lei. 
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Quando o objeto do contrato não for cumprido no todo ou parcialmente dentro dos prazos estipulados, 

será aplicada a pena de suspensão temporária do direito de licitar com o Município e demais penalidades 

previstas pela Lei e neste Edital. 

XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente 

edital. 

Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer 

outros documentos. 

Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas 

e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão julgadora. 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os 

participantes retardatários. 

Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias 

previstas no art. 55 da lei nº 8.666/93, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 

nos artigos 77 a 79 da lei nº 8.666/93. 

Informações referentes a esse Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras e Licitações da 

Prefeitura de Águas de Chapecó, de segundas às sextas-feiras, durante o horário de expediente, sendo: 

Manhã das 07h30min às 11h30min e à tarde das 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (49) 3339 0855 – 49 

3339 0661, cópia do edital pode ser obtida pelo site www.aguasdechapeco.sc.com.br 

 

Águas de Chapecó – (SC), 01 de julho de 2019. 

 

 

JATIR RAUL PILATTI 

DIRETOR PRESIDENTE 
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COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS OBJETO DESTA LICITAÇÃO: 

 

Contratação de Empresa Especializada para realização de Serviços Técnicos Profissionais nas áreas 

de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscais, com a elaboração dos Speds Fiscais Geral, Geração 

do Sistema Esfinge ao TCE/SC, Prestação de Contas e Assessoria Administrativa, com fornecimento 

de todos os materiais/serviços necessários para o seu desenvolvimento, com 15 horas Semanais, 

compreendendo: 

 

I - Contratação de empresa p/ prestação de serviços de contabilidade, Recursos humanos e fiscais, com 

elaboração dos Speds Fiscais Geral, Geração do Sistema E-sfinge ao TCE/SC, prestação de contas e 

Assessoria Administrativa, com fornecimento de todos os materiais/serviços necessários para o seu 

desenvolvimento, com 15 horas semanais, a empresa deverá fornecer sistema de software compatível com 

o sistema E-sfisnge  do tribunal de contas para geração de dados e envio em WS. 
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COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO –POR ITEM  
 

ANEXO II – Declaração de Idoneidade 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

A empresa: ___________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________________________, por intermédio do seu(ua) representante legal 

Sr(a).___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF 

sob o nº __________________, DECLARA que a empresa não possui emitida contra si, Declaração de 

Inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, 

nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei nº 8.666/93, em atendimento ao artigo 

97 da referida Lei. 

 

Águas de Chapecó – (SC), ______ de julho de 2019. 

 

_______________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO III– Declaração de atendimento inciso V, art. 27 da Lei nº. 8.666/93 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

Prezados Senhores:  

____________________________________, inscrita no CNPJ nº. _____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 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. 

Águas de Chapecó – (SC), ______ de maio de 2019. 

 

________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – POR ITEM 

ANEXO IV -DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realização de Serviços Técnicos Profissionais 

nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscais, com a elaboração dos Speds Fiscais Geral, 

Geração do Sistema Esfinge ao TCE/SC, Prestação de Contas e Assessoria Administrativa, com 

fornecimento de todos os materiais/serviços necessários para o seu desenvolvimento, com 15 horas 

Semanais, compreendendo. 

 

A empresa ____________________________, CNPJ nº. _____, sediada na (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente 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 presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 

licitante 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. 

                                                         Local e data 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO V – Declaração de Atendimento às exigências do Edital 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

____________________________________, inscrita no CNPJ nº. _____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA, em atenção ao 

item “c” da documentação/propostas, prevista no capítulo IV do Edital, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que tem pleno conhecimento das condições constantes do Edital de Tomada 

de Preços nº. 001/2017, da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense. 

 

Águas de Chapecó – (SC), ______ de maio de 2018. 

________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 
CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 
Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – POR ITEM 
 

ANEXO VI – Declaração de Desistência do Prazo Recursal 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

____________________________________, inscrita no CNPJ nº. _____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA e TORNA 

PÚBLICO, que renuncia ao prazo recursal relativo à fase de habilitação, previsto no artigo 109 da Lei 

nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

Águas de Chapecó – (SC), ______ de julho de 2019 

 

 

________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.01/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – POR ITEM 
 

ANEXO VII – Proposta de Preços: 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________________________, por intermédio do seu (ua) representante legal 

Sr(a)._____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________, e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, vem por meio desta apresentar 

a seguinte Proposta de Preços para a Tomada de Preços nº.01/2019: 
mês Descrição Valor unitário em R$ Valor total 

 

 

 

 

6,5 

 

Contratação de empresa p/ prestação de serviços de 

contabilidade, Recursos humanos e fiscais, com elaboração 

dos Speds Fiscais Geral, Geração do Sistema E-sfinge ao 

TCE/SC, prestação de contas e Assessoria Administrativa, 

com fornecimento de todos os materiais/serviços 

necessários para o seu desenvolvimento, com 15 horas 

semanais, a empresa deverá fornecer sistema de software 

compatível com o sistema E-sfisnge  do tribunal de contas 

para geração de dados e envio em WS. VALOR MAXIMO 

POR MÊS: R$ 2.839.75 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

R$ 

 

Valor total da proposta: R$ _____________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________ 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Águas de Chapecó – (SC), ______ de maio de 2019. 

________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII – Minuta do Contrato Administrativo 

 

CONTRATO Nº _____/2019  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE 

CATARINENSE - HIDROESTE E A EMPRESA___________________________, OBJETIVANDO 

A Contratação de Empresa Especializada para realização de Serviços Técnicos Profissionais nas 

áreas de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscais, com a elaboração dos Speds Fiscais Geral, 

Geração do Sistema Esfinge ao TCE/SC, Prestação de Contas e Assessoria Administrativa, com 

fornecimento de todos os materiais/serviços necessários para o seu desenvolvimento, com 15 

horas Semanais. 

 

A Cia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, com sede na Rua Florianópolis, 92 – Centro, CEP: 

89883-000 - Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, cadastrada no CNPJ sob nº. 

83.675.512/0001-85, fone: (49) 3339 0661, por intermédio de seu Diretor Presidente sr, JATIR RAUL 

PILATTI, brasileiro, portador do CPF n.º 131.932.799-00, RG n.º 105.907-SSP/SC, residente e 

domiciliado na Rua Henrique Mohr, n.º 21 – Casa – Centro – Município de Águas de Chapecó SC, CEP- 89883-

000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa: __________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº_____________________, com sede na 

__________________, neste ato representada pelo(a) seu(sua) ______________, 

Sr.(ª)__________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _________________, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 

celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº. 01/2019, instituído na modalidade 

Tomada de Preços nº .01/2019, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de contabilidade, Recursos humanos e fiscais, 

com elaboração dos Speds Fiscais Geral, Geração do Sistema E-sfinge ao TCE/SC, prestação de contas 

e Assessoria Administrativa, com fornecimento de todos os materiais/serviços necessários para o seu 

desenvolvimento, com 15 horas semanais, a empresa deverá fornecer sistema de software compatível 

com o sistema E-sfisnge  do tribunal de contas para geração de dados e envio em WS., conforme 

especificações constantes no Anexo “I” do processo Licitatório nº.01/2019, Modalidade de Tomada de 

Preços nº. 01/2019. 

1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, às condições expressas no Processo Licitatório nº. 01/2019, 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 
CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 
Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

modalidade de Tomada de Preços nº. 01/2019, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 

2.1.1. A inobservância do disposto no item acima será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a 

qual arcará com perdas e danos por eventual responsabilidade. 

2.1.2. Os trabalhos contratados serão executados de forma direta, mediante a utilização de mão de 

obra especializada para atender ao objeto constante do Anexo I, sendo, facultado à empresa 

contratada, o ajustamento de mão de obra de terceiros, quando eventualmente necessária, às suas 

próprias expensas. 

2.1.3.  Eventuais diligências que sejam necessárias ao deslinde do objeto contratado, serão 

responsabilidade da empresa contratada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.1. O presente Contrato terá vigência da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019, 

podendo ser prorrogado no limite de 60 (sessenta) meses. 

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a partir do momento que sair concurso público 

para preenchimento do cargo licitado, sem custos indenizatórios a empresa prestadora dos 

serviços, somente pagamento de direitos pelo período trabalhado; 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

4.1.  Pelo serviço descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 

R$ __________ (___________________). 

4.2. Os pagamentos serão realizados de acordo com o Cronograma de Trabalho, constante do ANEXO 

II do Edital de Licitação, mediante a entrega/apresentação pela empresa contratada, dos 

relatórios/serviços descritos no mesmo anexo. 

4.3. As despesas decorrentes da prestação de serviços objeto deste Contrato serão suportadas por 

recursos pertencentes à Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense – HIDROESTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. A Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense, efetuará o pagamento do objeto deste 

Contrato nos prazos e condições do ANEXO II e ocorrerão em até 05 (cinco) dias úteis após a execução 

dos serviços objeto desta Licitação e apresentação da nota Fiscal devidamente assinada pelo 

Responsável, em conta corrente da CONTRATADA. 
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5.2. As notas fiscais deverão ser encaminhadas diretamente à Direção da Companhia, na Rua 

Florianópolis, nº. 92, centro, Águas de Chapecó – (SC). 

5.3. Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos valores devidos, 

as empresas preferencialmente deverão manter conta corrente no Banco do Brasil, ou em caso da conta 

ser em outro banco, as tarifas bancárias decorrentes da transferência serão descontadas dos valores 

devidos ao fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES 

6.1. O preço contratado, não será objeto de reajustamentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1.1. Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, quer 

municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob 

sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação. 

7.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 71 da Lei nº. 

8.666/93, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações 

trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

7.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança 

e medicina do trabalho. 

7.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao 

meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por 

si e por seus sucessores. 

7.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços, objeto do presente Contrato. 

7.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos e que esteja disponível para fazer-se presente no 

município, quando instado pela contratante a prestar informações acerca do desenvolvimento dos 

trabalhos. 

7.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas. 
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7.1.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos profissionais até a sede do Município de Águas de 

Chapecó, bem como alimentação e hospedagem, se necessário. 

7.1.8. Recolher todos os impostos que incidirem sobre a prestação do serviço. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas 

hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, com as 

consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer 

indenização. 

8.2. A rescisão contratual poderá ser: 

8.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

8.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo atraso injustificado na entrega do bem, objeto deste Contrato, sujeita-se a CONTRATADA 

às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

9.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

9.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 

8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) serviço(s) não entregue(s). 

9.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, 

o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

10.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, 

ressalvados eventuais serviços contratados com terceiros, que sejam imprescindíveis ao pleno 

desenvolvimento do objeto avençado no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na forma 

prevista em Lei. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 
CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 
Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

12.1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº. 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais 

do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

12.2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que 

ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

12.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, 

aos costumes e aos princípios gerais do direito.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos – (SC), para qualquer procedimento relacionado com 

o cumprimento do presente Contrato. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes. 

Águas de Chapecó - SC, em ______ de _____________ de 2019. 

COMPANHIA HIDROESTE 

CONTRATANTE – REP. LEGAL 

JATIR RAUL PILATTI 

 

EMPRESA: 

CONTRATANTE – REP. LEGAL 

NOME: 

 

 

 

 


