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EDITAL DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 218/2022 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, torna público a todos os 

interessados que estará realizando DISPENSA DE LICITAÇÃO para promover a contratação 

de consórcio que tem por objeto a elaboração do diagnóstico socioambiental no Município de 

Nova Veneza/SC. 

 
Contratante: 

PREFEITURA DE NOVA VENEZA 

CNPJ: 82.916.826/0001-60 

 

Contratado:  

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC 

CNPJ: 75.568.394/0001-88 

 

Valor Global do Contrato:  

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

 

Recursos Orçamentários: 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 

correspondente ao exercício de 2022: (165) 02.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750. 

 

Base Legal: 

Artigo 24, inciso XXVI da Lei de Licitações n.º 8.666/93, menciona: 

 

Art.24. É dispensável a licitação: 

 

[...] 

 

XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da 

Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a 

prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do 

autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de 

cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 

 

Dos Documentos de Habilitação exigidos: 

 

Foram exigidos dos licitantes dispensados, os seguintes documentos de habilitação: 

 

a) 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; 

 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico (CNPJ/MF); 

 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei.  

 

e) certidão negativa de falência ou concordata, ou de execução patrimonial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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e.1) a certidão deverá ser apresentada em duas vias: SISTEMA E-SAJ 

(https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e SISTEMA EPROC 

(https://certeproc1g.tjsc.jus.br/). As duas certidões deverão ser apresentadas 

conjuntamente, caso contrário não terão validade (somente para empresas de 

Santa Catarina). 

 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(certidão negativa de débitos trabalhistas). 

 

 

Maiores informações do processo administrativo encontram-se a disposição na Secretária 

Municipal de Administração e Finanças do Município de Nova Veneza, SC. 

 

 

Nova Veneza, SC, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

ROGERIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal de Nova Veneza 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

Item Qtd Und Descrição do Serviço 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total (R$) 

1 1 Srv Elaboração do Diagnóstico Socioambiental R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 

VALOR GLOBAL ADMITIDO R$ 120.000,00 
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ANEXO II 

 

MINUTA CONTRATUAL  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XX/2022 

Origem: Dispensa de Licitação n.º 218/2022, homologado em XX/XX/2022. 

 

Nos termos da Lei Municipal n.º 2.058 de 10 de dezembro de 2010, 

o Contrato de Programa que entre si fazem de um lado o 

MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA e de outro lado ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC, 

mediante as cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

PREÂMBULO 

 

1 - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, através da Prefeitura Municipal de Nova 

Veneza, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.916.826/0001-60, com 

sede na Rua Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro, Nova Veneza, SC, este ato representado 

pelo Prefeito Municipal. 

 

2 - CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 75.568.394/0001-88, com sede na Avenida Santos 

Dumont, nº. 855, Bairro Pinheirinho, Criciúma/SC, sendo representado pelo seu Presidente. 

 

3 - ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de Dispensa de icitação nº 

218/2022, de 19/07/2022, homologado em xx/07/2022. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 – O presente contrato de prestação de serviços tem por objeto a contratação de consórcio 

que tem por objeto a elaboração do diagnóstico socioambiental no Município de Nova 

Veneza/SC, seguindo a proposta de prestação de serviço pertinente ao Município que faz 

parte integrante deste contrato como se aqui estivesse transcrito. 

 

1.1.1 - Segue anexo a este instrumento, o documento denominado “Propostas de 

Prestação de Serviços nº 41 de 2022, referente ao Município de Nova Veneza/SC, 

fazendo desde já parte integrante e indissociável deste. 

 

1.1.2 – Segue anexo a este instrumento, o documento denominado “Ata nº 07, da reunião 

realizada no dia 20 de maio de 2022, onde foi aprovada a contratação do serviço, 

fazendo desde já parte integrante e indissociável deste. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados, de acordo com as características exigidas neste contrato. 

 

2.2 - O prazo de realização deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste contrato.  

 

2.3 - O prazo para realização estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de 

“força maior”, previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito, ao Setor de Compras 

do CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo.  

 

2.3.1 - Aceito e oficializado por escrito, pelo Município, o prazo de entrega será prorrogado 

automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso. 
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2.4 - É de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA fornecer todos os materiais, 

equipamentos, utensílios e aparelhamentos necessários para execução das atividades, objeto 

deste contrato. 

 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE 

VALORES 

 

3.1 – Fica acordado entre as partes que a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela execução 

dos serviços ora descritos na Cláusula Primeira deste instrumento, a quantia total de 

R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais), com pagamento das 12 (doze) parcelas iguais no 

valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), tendo início em julho de 2022, conforme tabela 

aprovada em reunião e relatada na Ata n° 07, descrito abaixo. 

 

 

Município Valor do Diagnóstico Valor da parcela - Ano 1 Valor parcela - Ano2 

Içara  R$                     180.000,00   R$                       15.000,00  0 

Orleans  R$                     222.000,00   R$                       18.500,00  0 

Forquilhinha  R$                     174.000,00   R$                       14.500,00  0 

Siderópolis  R$                     135.000,00   R$                       11.250,00  0 

Nova Veneza  R$                     120.000,00   R$                       10.000,00  0 

 Criciúma   R$                 1.662.000,00   R$                       82.500,00   R$              56.000,00  

TOTAL  R$                 2.493.000,00   R$                     151.750,00   R$              56.000,00  

 

 

3.2 - Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação de relatório técnico 

contendo as atividades realizadas no mês e de nota fiscal, especificando os serviços ora 

executados e os impostos nela incidentes, sendo efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega, na 

tesouraria do CONTRATANTE, atestadas pelo setor responsável, e em conformidade ao 

discriminado no item 3.1. 

 

3.3 - O CONTRATANTE reserva-se do direito de sustar os pagamentos, quaisquer que sejam seus 

importes, sempre que a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA não estiver de 

acordo com as especificações técnicas e níveis de qualidade previstos neste contrato; 

 

3.4 - Os valores financeiros aqui acordados, dizem respeito único e exclusivamente ao pagamento 

pelos serviços prestados na cláusula primeira deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.1 – A CONTRATADA se responsabiliza tecnicamente pela execução dos serviços objeto deste 

contrato, utilizando o nível adequado de técnica exigido. 

 

4.2 – As despesas referentes a materiais, equipamentos, aparelhamentos, reposição e/ou 

substituição de peças, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como o investimento 

técnico na segurança física dos mesmos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

5.1 - Sem prejuízo de outras responsabilidades, que a lei e este contrato lhe atribuam, a 

CONTRATADA será ilimitada e integralmente responsável em: 

 

5.1.1 – Realizarem os serviços, nas condições, nos preços e nos prazos constantes deste edital. 

 

5.1.2 – Manterem durante a entrega do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no presente edital. 

 

5.2 - Tomar as decisões necessárias de modo a não causar paralisação ou retardamento dos 

serviços. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária n.º: (165) 02.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

 

7.1 - O presente contrato terá vigência até 15/06/2023, podendo ser prorrogado através de 

termos aditivos, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1 - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada 

estará sujeita às seguintes penalidades: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 

Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):   

 

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 dos produtos no prazo total 

compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato; 

 

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 defeito, 

caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se 

seguirem à data da comunicação formal do defeito; 

 

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da 

CONTRATADA adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, 

bem como no caso de o produto não serem entregues a partir da data aprazada; 

 

e) Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso 

de não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006. 

 

8.2 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias 

úteis contados da respectiva intimação. 

 

8.3 - No caso de suspensão do direito de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 

 

8.4 - 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 fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência 

de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

8.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de NOVA VENEZA, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA 
PODER EXECUTIVO 

Fone: (048) 3471-1766  

Travessa Oswaldo Búrigo, nº 44 – CEP 88.865-000 - NOVA VENEZA/SC - CNPJ 82.916.826/0001-60 

CAPITAL NACIONAL DA GASTRONOMIA TÍPICA ITALIANA – Lei Federal nº 13.678/18 

7 

8.6 - Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", 

devidamente comprovados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO. 

 

9.1 - A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos artigos 58, inciso II, e 77 a 80, 

seus parágrafos e incisos, da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.2 - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos, da Lei 

n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 

10.1 - Por razões de interesse público em decorrência de fato superveniente, a Administração 

poderá revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de 

indenização, ressalvando o disposto no parágrafo único, do Art. 59, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do Art. 59, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - As presentes alterações passam a integrar e complementar o contrato e obrigam as partes 

e seus sucessores. 

 

11.2 - Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato, 

naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste aditivo. 

 

E, por estarem justos e contratados, na melhor forma de direito, assinam o presente termo 

aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Nova Veneza, SC, XX de julho de 2022. 

  

 

 

 

  

MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 

Contratante 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA 

REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC 

Contratado 

 

 

 

 

Juliano Mondardo Dal Molin  

Fiscal designado 

CPF: ***.***.***-XX 

 

 

 

Testemunhas: 
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