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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
 

Processo Administrativo Nº.02/2020 Pregão Presencial  Nº.02/2020 

 
1. DA LICITAÇÃO 
 
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, por intermédio de seu 
Diretor Presidente  Sr. Jatir Raul Pilatti, comunica aos interessados que está realizando o Processo 
Licitatório nº 02/2020 na modalidade Pregão Presencial Nº02/2020, do tipo Menor Preço por item, 
de conformidade com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, lei 
complementar 123/2006, lei orgânica municipal e suas alterações, com vencimento previsto para a 
entrega dos envelopes nº01, contendo os documentos para proposta e envelope nº02 para habilitação, 
para o dia 22 de outubro de 2020, às 08:30 horas, iniciando-se a sessão pública no dia 22 de outubro 
de 2020 às 08:45 horas, no Centro Administrativo Municipal, Sala do Setor de Compras, sito à Rua 
porto União, 968, nesta cidade de Águas de Chapecó-SC. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1 A presente licitação tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE, de 
acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo II – Lista de Itens, do presente Edital.  
 
2.2. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial 
ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspensas, ou que por esta tenham sido 
declaradas inidôneas. 
 
2.3. Poderão participar do certame pessoas jurídicas cadastradas ou interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento e demais 
exigências quanto à documentação constante deste Edital.  
 
2.4. - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
Propostas. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão ser 
apresentados ao pregoeiro no dia, hora e local da sessão pública designados no preâmbulo deste Edital, 
em envelopes distintos e fechados. 
 
3.2. O credenciamento dos licitantes deverá ser feito através de apresentação de procuração ou 
carta de credenciamento dos representantes (reconhecida em cartório) conforme modelo (Anexo 
III), cópia autenticada do contrato social ou documento constitutivo do licitante e apresentação 
de documento de identificação do representante (original e com foto). Os referidos documentos 
deverão ser entregues FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, no mesmo horário previsto para entrega 
dos envelopes ao Pregoeiro, sendo que os dois primeiros serão arquivados no processo e o 
documento de identificação será devolvido ao licitante. 
 
3.3. Apresentar Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação deste Edital (ANEXO IV), 
fora dos envelopes. 
 
3.4 A autenticação da cópia do contrato social ou documento constitutivo do licitante, de que trata o item 
anterior, poderá ser feita por Servidor Público do Município de Águas de Chapecó, mediante 
apresentação do original ou cópia autenticada por cartório, preferencialmente com antecedência ao dia 
da sessão. 
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3.5. A não apresentação dos documentos para o credenciamento, não inabilitará o licitante, mas o 
impedirá de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento. 
  
3.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 
licitante junto ao Município, sob pena de exclusão sumária das empresas licitantes representadas. 
 
3.7. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, enquadradas de acordo com a Lei 
Complementar Federal n°. 123/2006, que tiverem interesse de gozar dos direitos constantes nos 
artigos 42 a 49 da referida Lei, deverão apresentar, fora dos envelopes n°.01 e 02. Certidão 
expedida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar 
Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada 
a condição de ME ou EPP (CERTIDÃO SINPLIFICADA). 
 
3.8. Não será permitida a participação na presente licitação, de forma direta ou indireta, de servidor 
público do Município de Águas de Chapecó, bem como as pessoas ligadas a estes por parentesco, nos 
termos do artigo 91, caput e parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. 
 
Parágrafo único: Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam 
uniformes para todos os interessados. 
 
3.9. Caso constatada qualquer das situações impeditivas, ainda que a posteriori, a empresa licitante será 
desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos as sanções legalmente previstas. 
 
3.10. A participação nesta licitação implica aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
4. DA PROPOSTA (ENVELOPE N°01) 
 
4.1. A proposta deverá ser apresentada por item em papel timbrado da Empresa, datilografada, 
manuscrita ou por impressão em sistema eletrônico de processamento de dados, podendo ainda ser 
utilizado o formulário pré-impresso (anexo II do presente edital), datada, carimbada e assinada, sem 
emendas, rasuras ou estrelinhas, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, 
constando na parte externa as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 
PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
EMAIL: 
FONE: 
 
4.1.1. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais conforme discriminado na 
Lista de Itens (Anexo II) deste Edital. 
 
4.2. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados do dia da 
entrega do envelope contendo a mesma. 
 
4.3. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo 
acima. 
 
4.4. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
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4.6. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração, tais como falta de carimbo e assinaturas desde que o 
representante legal se encontre presente na sessão. 
 
4.7. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante, em razão das 
especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante declaração expedida pela 
empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária 
para adjudicação do objeto. 
 
4.8. Deverá ser apresentada Declaração de Elaboração independente de proposta (anexo VI). 
 
5. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) 
 
5.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL - ART. 29 III 

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS - ART. 29 IV 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL - ART. 29 III 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) 

DECLARAÇÃO ART. 27 – INCISO V DA LEI 8.666/93 (Modelo Anexo V) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 
EXPEDIDA POR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA SEDA DA LICITANTE OU EXPEDIDA VIA INTERNET 
(Sistema SAJ), JUNTAMENTE COM A CERTIDÃO DE REGISTROS CADASTRADOS NO SISTEMA 
"EPROC" (para estados que sejam exigidas) 

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 

Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa 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 8.666/93, em atendimento ao 
artigo 97 da referida Lei (Modelo Anexo VII) 

ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, 
EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, 
ACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ATUAIS ADMINISTRADORES, COM A 
COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, BEM COMO DAS 
RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, CASO EXISTAM 

DECLARAÇÃO que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer 
deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do 
Município de Águas de Chapecó – SC (Modelo Anexo VIII) 

PARAGRAFO ÚNICO: A EMPRESA TENDO APRESENTADO O ATO CONSTITUTIVO OU 
ESTATUTO SOCIAL, NO CREDENCIAMENTO, A MESMA FICA ISENTA DE APRESENTÁ-LO NA 
ETAPA DE HABILITAÇÃO. 
 
5.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, 
constando na parte frontal, as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 
PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
E –MAIL: 
FONE: 
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5.3. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em fotocópia 
autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em Órgão da Imprensa 
Oficial, exceto os documentos extraídos através da internet, que poderão ser consultados e verificados 
através dos “sites” dos quais foram expedidos. 
 
5.4. Os documentos sem validade expressa considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da 
data de sua emissão. 
 
5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
no item 5.1, mesmo que os documentos exigidos relativos à regularidade fiscal apresentem alguma 
restrição. 
 
6. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro e concluída a fase de credenciamento dos licitantes, 
os licitantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação deste Edital (ANEXO IV), a referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes 
nº 01 e 02, em seguida proceder-se-á o encaminhamento dos envelopes de propostas e documentação 
às mãos dos licitantes presentes, para que constatem a inviolabilidade dos mesmos. 
 
6.2. O critério de julgamento deste pregão será o de Menor Preço por item. O pregoeiro analisará a 
aceitabilidade das propostas.  
 
6.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que forem 
superiores aos valores máximos admitidos por item (anexo II).  
 
6.3. Será classificada a proposta de menor preço e aquelas que apresentarem preços superiores em até 
10% (dez por cento) em relação à de menor preço. 
  
6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. No caso de empate no preço, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
6.5. No curso da sessão pública o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e assim 
sucessivamente, até a proclamação do vencedor. 
 
6.6. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, participará 
da etapa de lances as duas propostas empatadas e a ordem sequencial para esses lances será definida 
por meio de sorteio. 
 
6.7. A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao licitante na 
ordem decrescente dos preços, sendo vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como a 
substituição da marca do produto que consta na proposta, ou o uso de mais de duas casas após a 
vírgula. 
 
6.8. O pregoeiro poderá: 
 
I - Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, podendo 
alterar os parâmetros durante a sessão; 
II - Estabelecer o tempo para oferecimento dos lances verbais; 
III- permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão 
através de aparelhos de telefone celular e outros.  
 
6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
do licitante das etapas futuras de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante excluído, para efeito de ordenação das propostas. 
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6.9.1. A Exclusão do licitante dentro do estabelecido no subitem anterior o impedirá para novos lances 
verbais, mas não o excluirá do certame, podendo inclusive em caso de inabilitação do licitante vencedor, 
vir a ser consultado pelo pregoeiro para negociação, desde que o segundo menor preço seja o seu e 
assim sucessivamente. 
 
6.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
6.11.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo comparando-o com os valores máximos deste edital, fazendo dele parte integrante para todos os 
fins e efeitos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
6.14. Sendo considerada aceitável a proposta do licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas 
pelo edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.  
 
6.15. Em caso de o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará 
as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar 
com o licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor. 
 
6.16. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte do licitante. A intenção de recorrer e motivos apresentados pelo recorrente 
deverão ser registrados na ata da Sessão Pública. A ausência do licitante ou sua saída antes do término 
da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 
6.17. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, 
em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo 
Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, 
será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os 
licitantes presentes. 
  
6.18. Os licitantes não devem ser inabilitados ou desclassificados por força de exigências meramente 
formais, isto é, que não produzam efeito substancial, ainda que previstas neste instrumento e em seus 
anexos, podendo o pregoeiro e equipe de apoio analisar e dar parecer sobre tais no ato do processo. 
 
6.19. O pregoeiro/comissão de licitação poderá sanar omissões existentes na proposta com informações 
obtidas em amostras, prospectos, folderes e/ou outros documentos apresentados junto com as 
propostas. 
 
7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 
licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
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7.2. Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. Os demais licitantes, já 
intimados na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
7.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
 
7.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
7.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7.6. O(s) recurso(s) será(ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para 
apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. 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. 
     
9. DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo de 
aplicação de outras penalidades previstas neste Edital. 
 
9.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e condições 
estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas 
condições por ela propostas, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase 
de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
 
9.3. O Contrato terá a vigência da data de Assinatura até 31 de dezembro de 2020, podendo ser 
renovado, mediante termo aditivo, nos termos do disposto no artigo 57 e de seus incisos e parágrafos 
da Lei 8.666/93 e normas complementares, desde que seja acordado entre as partes através de 
declaração por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término de vigência do 
instrumento, ao limite máximo de 60 meses conforme prevê a lei 8666/93. 
 
9.4. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser realizados e entregues na área da Cia 
Hidromineral do Oeste Catarinense, localizada no Município de Águas de Chapecó/SC.  
 
9.5. O início dos serviços serão definidos pelo diretor presidente da Companhia Hidroeste, conforme 
programação de abertura e fechamento da “temporada de verão”. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização será exercida pela Direção da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - 
HIDROESTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades ou consequências que venham a ocorrer em razão da prestação de serviços e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da HIDROESTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
10.2. Caso durante a fiscalização seja verificada alguma irregularidade nos serviços, a empresa fornecedora 
será notificada para proceder às correções necessárias. 
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11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, sempre até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente aos serviços prestados, mediante apresentação de documento fiscal. 
 
11.2. Se o documento fiscal for apresentado com erro, será devolvido para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se no prazo fixado no item anterior os dias que se passarem entre a data da devolução 
e a da reapresentação; 
 
11.3. O documento deverá ser emitido pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de “Propostas” e de “habilitação” e no próprio instrumento de 
contrato. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
12.1. A empresa contratada obriga-se a: 
 
A – Atender as requisições HIDROESTE, prestar a entrega dos serviços descritos neste Instrumento 
convocatório, nos preços constantes de sua proposta; 
 
B – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Edital; 
 
C – Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com a 
HIDROESTE; 
 
D – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela HIDROESTE, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente; 
 
E – Responderá a Contratada em relação a terceiros pelos danos que os serviços por ela fornecidos 
causarem a terceiros, na forma da Lei. 
 
F – Fornecer a HIDROESTE sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos sobre os 
Serviços fornecidos. 
 
H – Cumprir as demais obrigações constantes no Processo licitatório nº02/2020, Pregão Presencial nº 
02/2020. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA HIDROESTE 
 
13.1. Uma vez firmada a contratação, a HIDROESTE se obriga a: 
 
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato; 
 
B – Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados comunicando a ocorrência de quaisquer 
irregularidades ao fornecedor; 
 
C – Efetuar o pagamento na forma e prazos estabelecidos neste contrato, procedendo-se à retenção 
dos tributos devidos, consoante a legislação vigente; 
 
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada. 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1. Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
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I – Advertência por escrito; 
 
II – Multas: 
 
A – De 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do 
mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do objeto no prazo solicitado; 
 
B – De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
 
C – De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir quaisquer falhas, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data 
da comunicação formal da falha; 
 
D – De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da contratada em 
firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o serviço não ser 
executado a partir da data aprazada. 
 
§ 1º - No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
§ 2º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, 
o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 
15. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
15.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por conveniência administrativa, 
mediante comunicação por escrito, recebendo a contratada somente o valor dos serviços já fornecidos, 
não lhe sendo devido outro valor a título de indenização ou qualquer outro título presente ou futuro sob 
qualquer alegação ou fundamento. 
 
I – Presume-se culpa da contratada a ocorrência das hipóteses descritas no artigo 78 da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 consolidadas; 
 
II – Em havendo rescisão administrativa ficam reconhecidos os direitos da Companhia Hidromineral do 
Oeste Catarinense - HIDROESTE, nos termos do artigo 77, da Lei de Licitações. 

Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
 
A – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, prazos e obrigações; 
 
B – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, prazos e obrigações; 
 
C – A lentidão do seu cumprimento; 
 
D – O atraso injustificado da execução do contrato sem justa causa e prévia comunicação à Companhia 
Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE; 
 
E – A decretação da falência ou instauração da insolvência civil da licitante vencedora; 
 
F – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
G – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique a 
execução do Contrato; 
 
H – O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Companhia Hidromineral do Oeste 
Catarinense - HIDROESTE decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 
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em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
15.2. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 
 
A – Por ato unilateral e escrito da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
B – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja 
conveniência para a Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE; 
 
C – Judicial, nos termos da legislação. 
 
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
16.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de Pregão até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo a 
Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, através do Pregoeiro Oficial, julgar e 
responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
16.2. Acolhida à petição contra o edital, será designada nova data para realização do certame. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, dos documentos e 
propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação; 
 
17.2. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estiver em regime de 
falência, este fica desde já impedido de participar da presente licitação; 
 
17.3. A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do licitante de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro Oficial 
e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993; 
 
17.4. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato 
supervenientes devidamente comprovadas, ou anuladas, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, com a devida justificação; 
 
17.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos 
relativos ao presente certame; 
 
17.6. A licitante vencedora fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nas quantidades dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993; 
 
17.7. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades legais, o 
resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, caso não houver 
interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pelo Pregoeiro e submetidos ao Diretor Presidente 
da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE para homologação do certame; 
 
17.8. A Equipe de Apoio e o Pregoeiro dirimirão as dúvidas concernentes às especificações técnicas e 
demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde que arguidas por escrito, até 02 (dois) 
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes; 
 
17.9. As informações poderão ser solicitadas via e-mail ou telefone, estando o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:30h às 11:30 horas, na sede da 
unidade Administrativa Municipal, sito na Rua Porto União, 968, Centro, CEP 89883-000, Município de 
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Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Telefone (49) 3339-0661 ou 3339.0855, site 
http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br e email compras@aguasdechapeco.sc.gov.br. 
 
17.10. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:  
 
Anexo I – Minuta do contrato; 
Anexo II – Lista de itens com preço máximo/Modelo de proposta; 
Anexo III – Modelo de carta de credenciamento; 
Anexo IV – Modelo de declaração requisitos de habilitação; 
Anexo V – Minuta de Declaração art.  27, inciso V da Lei 8.666/93 
Anexo VI – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 
Anexo VII – Modelo de declaração de inidoneidade. 

Anexo VIII – Modelo de declaração de não parentesco. 

 

18. DO FORO 
 
18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro 
da Comarca de São Carlos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Águas de Chapecó/SC, 07 de outubro de 2020. 

 
 
 

JATIR RAUL PILATTI 
 Diretor Presidente 
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADM. Nº XX/2020 
 
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, neste ato representado pelo Diretor Presidente Sr. JATIR RAUL PILATTI, 
doravante denominado CONTRATANTE  e de outro lado a empresa XXXXXXXX, com sede na 
XXXXXXXXXXXXXXX, Município de XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu 
representante legal XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, que de comum acordo e com 
amparo legal nas Leis 10.520/02, lei 8.666/93 e atualizada pela Lei Federal n.º 8883/94, e processo 
Licitatório nº02/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº 02/2020, resolvem contratar o objeto do 
presente pelas seguintes cláusulas que seguem: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE, de 
acordo com as especificações constantes na Lista de Itens Anexa, a este Edital. 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA PODAS 
DE ARVORES, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA COM SOPRADOR, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
CANTEIROS, PLANTIO DE MUDAS DE FLORES, ARVORES, LIMPEZA DAS PISCINAS, 
BANHEIROS, QUIOSQUES, E OUTROS, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS 
CONFORME CRONOGRAMA DE TRABALHO DESELVOLVIDOS PELA EMPRESA, PERFAZENDO 
NO MÍNIMO 08 HRS DIÁRIAS, NUM TOTAL DE 40 HRS SEMANAIS COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS NECESSARIAS P/ REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
OBS. OS HORÁRIOS DE TRABALHO SERÃO DEFINIDOS PELA DIRETORIA DA HIDROESTE, POIS 
TERÁ A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, 
PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE BANHEIROS E PISCINAS, ENTRE 
OUTROS.  
SERAO NECESSÁRIOS 05(cinco) FUNCIONÁRIOS. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
2.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 
teor é de conhecimento das partes contratantes: Processo de Licitação nº02/2020, Pregão Presencial 
nº02/2020, Proposta da CONTRATADA, especificações complementares, além das normas e instruções 
legais vigentes no País, que lhe forem atinentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Direta na sede da empresa 
contratante. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços prestados, o preço proposto que é de 
R$ xxxxx mensais para os cinco funcionários. 
 
4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na 
única remuneração devida. 
 
4.3. A COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE, se compromete a 
efetuar o pagamento sempre até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos serviços prestados, mediante 
apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Responsável da COMPANHIA. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
5.1. Não haverá reajuste, nem atualização de valores. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
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6.1. O Contrato terá a vigência desde a assinatura até 31 de dezembro de 2020, podendo ser renovado, 
mediante termo aditivo, nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 
e normas complementares, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término de vigência do instrumento. 
 
6.2. O início dos serviços serão definidos pelo diretor presidente da Companhia Hidroeste, 
conforme programação de abertura e fechamento da “temporada de verão”. 
 
6.3. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
6.4. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma 
diferente. 
 
6.5. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 
7.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas 
e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

   
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
8.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
8.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
 
a) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666. 
 
8.1.2. Por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária à modificação do regime de entrega do objeto, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
c) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 
superveniente, mantida o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação da entrega do objeto. 
 
8.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida a 
prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV 
da Lei Nº. 8.666/93. 
 
Multas. 
 
A – De 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do 
mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do objeto no prazo solicitado; 
 
B – De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
 
C – De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer falhas, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data 
da comunicação formal do falha; 
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D – De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da contratada em 
firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o serviço não ser 
executado a partir da data aprazada. 
 
§ 1º - No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
§ 2º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 
9.1.2. Advertência; 
 
9.1.3. Suspensão do direito de licitar, junto a COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE 
CATARINENSE-HIDROESTE. 
 
9.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra da Diretora Presidenta, para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição. 
 
9.2. O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 9.1.1. será contado em dias corridos, a 
partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente 
Licitação. 
 
9.3. Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pagado ou 
lhe seja relevada a multa imposta. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
 
10.1.1. A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias: 
 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
10.1.2. A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 
enunciados: 
 
a) o atraso injustificado na entrega do objeto; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, da entrega do objeto da CONTRATADA, em decorrência 
de violação de disposições legais vigentes; 
c) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
e) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
f) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência 
do contrato. 
 
10.1.3. No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas 
as seguintes condições: 
 
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos 
danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos objetos já entregues, desde que aprovado 
pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzida os prejuízos causados a CONTRATANTE; 
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c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade a entrega do objeto 
através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, 
reduzir ou suspender a entrega do objeto referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas 
pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
10.2. Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
 
10.2.1. O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, da entrega do objeto, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu 
artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
 
10.2.2. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços/materiais já 
entregues, de acordo com os termos deste Contrato. 
 
10.3. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior: 
 
10.3.1. Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderá rescindir este Contrato em caso de 
interrupção na entrega dos serviços/materiais por um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de 
força maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e 
impedido da execução deste Instrumento Contratual, neste caso, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA os serviços/materiais que a mesma tenha entregado, de acordo com os termos deste 
Contrato. 
 
11.3.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer 
imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu 
recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação. 

   
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
11.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para fiscais, inclusive os de natureza 
previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, 
decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta 
da CONTRATADA. 
 
11.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde já 
autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada a plena e 
total regularização de sua situação. 
 
11.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para fiscal, após a data 
limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
12.1. A empresa contratada obriga-se a: 
 
A – Atender as requisições HIDROESTE, prestar a entrega dos serviços descritos neste Instrumento 
convocatório, nos preços constantes de sua proposta; 
 
B – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Edital; 
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C – Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com a 
HIDROESTE; 
 
D – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela HIDROESTE, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente; 
 
E – Responderá a Contratada em relação a terceiros pelos danos que os serviços por ela fornecidos 
causarem a terceiros, na forma da Lei. 
 
F – Fornecer a HIDROESTE sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos sobre os 
Serviços fornecidos. 
 
H – Cumprir as demais obrigações constantes no Processo licitatório nº02/2020, Pregão Presencial nº 
02/2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA HIDROESTE 
13.1. Uma vez firmada a contratação, a HIDROESTE se obriga a: 
 
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato; 
 
B – Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados comunicando a ocorrência de quaisquer 
irregularidades ao fornecedor; 
 
C – Efetuar o pagamento na forma e prazos estabelecidos neste contrato, procedendo-se à retenção 
dos tributos devidos, consoante a legislação vigente; 
 
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO 
 14.1. A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em 
novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência 
de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE, neste 
Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos 
legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO CARLOS - 
SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E por estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes. 
 
 

 
Águas de Chapecó/SC, XX de XXXXX DE 2020. 

 
 
                   __________________________________________ 

JATIR RAUL PILATTI 
 Diretor Presidente 

CONTRATANTE 
 
 

________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL. 

CONTRATADA             
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        ANEXO II 
 

LISTA DE ITENS COM PREÇO MÁXIMO/MODELO DE PROPOSTA 
 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Município:                                                                            UF.                              CEP: 

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do presente edital referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE, processo de licitação nº 02/2020, 
modalidade de licitação Pregão Presencial nº 02/2020, acatando todas as estipulações 
consignadas, conforme abaixo: 

 
Valor total da proposta (por extenso): R$ ___________________ 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias da data de entrega dos envelopes. 
 
________________________________ 
Local e Data 
 

___________________________________________ 
NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA PODAS DE 
ARVORES, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA COM 
SOPRADOR, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
CANTEIROS, PLANTIO DE MUDAS DE FLORES, 
ARVORES, LIMPEZA DAS PISCINAS, BANHEIROS, 
QUIOSQUES, E OUTROS, DEVENDO OS 
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS CONFORME 
CRONOGRAMA DE TRABALHO DESELVOLVIDOS 
PELA EMPRESA, PERFAZENDO NO MÍNIMO 08 
HRS DIÁRIAS, NUM TOTAL DE 40 HRS SEMANAIS 
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
NECESSARIAS P/ REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
OBS. OS HORÁRIOS DE TRABALHO SERÃO 
DEFINIDOS PELA DIRETORIA DA HIDROESTE, 
POIS TERÁ A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, 
PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E 
ORGANIZAÇÃO DE BANHEIROS E PISCINAS, 
ENTRE OUTROS.  
SERAO NECESSÁRIOS 05(cinco) FUNCIONÁRIOS. 

2,5 Mês 15.000,00 
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ANEXO III 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: até as 08:30 hrs do dia 22 de outubro de 2020. 

ABERTURA: 08:45 hrs do dia 22 de outubro de 2020. 

 

 A empresa ____________________________________________________(nome do licitante), 
por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com 
sede na _____________________________________, na cidade de _________________________, 
credencia como seu representante o Sr. ________________________________________________ 
__________________________________ (nome e qualificação), CPF 
N°__________________________ e RG N°____________________________ para em seu nome 
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, 
nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
 
________________________________, em ____ de _____________________ 2020. 

 

  _____________________________________________ 
NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
 

 
        ***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES ***.  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À 

CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

 A empresa ____________________________________________________(nome do licitante), 

por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________, com sede à 

___________________________________, _____ na cidade de __________________________, nos 

termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe. 

 

______________________________, em ____ de _____________________ 2020. 

 

  ___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

        ***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES ***. 
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ANEXO V 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 

CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

A empresa_______________________________________________________________, inscrito no      

CNPJ        n.º __________________/_______-____, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a) _________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º____________________________ e do CPF n.º______________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

n.º 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 (__). 

__________________________________________ 

(Local e data) 

 

  ___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

                              CPF: 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº02 “HABILITAÇÃO”*** 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 

À 

CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

 
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 

 
 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº01 “PROPOSTA DE 
PREÇOS”*** 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

À 

CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

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. A presente Declaração é válida até o final de 

todo o processo do Pregão de Licitação nº 02/2020, Pregão Presencial nº02/2020, inclusive 

entrega/fornecimento do objeto/execução total do contrato. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2020.  

 

__________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal)  

(Número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº02 (HABILITAÇÃO) ***. 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO  
 

 

À 

CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº02/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA DIVERSAS JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

 

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 em 
seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do Município de 
Águas de Chapecó - SC. A presente Declaração é válida até o final de todo o processo de Licitação 
nº02/2020, Pregão Presencial Nº.02/2020, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do 
contrato.  
 
Local, ______ de ____________________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
 (Nome e assinatura do responsável legal)  
(Número da carteira de identidade e órgão emissor) 
 
 
 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº02 (HABILITAÇÃO) 
***. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


