
 ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

 
@prefeiturasaopedrodealcantara                            Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara    

1 

 

 

 

 
 [Digite o 

subtítulo do 

documento] 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

38.16. 
2021 

 

PROCESSO DE 
DISPENSA 
 

Objeto: reforma do telhado e Drenagem da E.B.M 
Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho. 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


 ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

 
@prefeiturasaopedrodealcantara                            Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara    

2 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 38.16/2021 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.971.900/001-98, com sede localizada na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro – 88125-

000, torna público que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO em razão do valor, da forma como autoriza o 

inciso I, do art. 24, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, em conformidade com as condições e 

anexos que seguem: 

 

Nos termos do art. 24, Inc. I, da Lei nº. 8.666, que estabelece: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

[...] 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 

na alínea "a", do inciso I do artigo anterior1, desde que não se refiram a parcelas de uma 

mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 

local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

 

A Prefeitura faz uso da hipótese autorizada por lei para a contratação direta da empresa VERLICH 

EMPREITEIRA E MÃO DE OBRA LTDA, portadora do CNPJ 28.257.820/0001-82, localizada na Rodovia SC 

281, Km14, Sala 02, Santa Teresa, CEP: 88125-000, São Pedro de Alcântara/SC -, para fornecimento de 

material e mão de obra na execução de reforma emergencial do telhado e melhoramentos da 

drenagem, incluindo transporte e destinação final dos entulhos e materiais resultantes do serviço de 

recuperação parcial do telhado e drenagem da E.B.M. Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, da Rede 

Municipal de Ensino de São Pedro de Alcântara. 

 

a) ANEXO I: Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII Da CRFB/88 

b) ANEXO II: Modelo de Placa 

c) ANEXO III: Diário de Obra 

d) ANEXO IV: Tabela BDI 

                                                 
1 Refere-se ao valor atualizado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de Junho de 2018, nos seguintes termos: “Art. 1º Os 

valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam 

atualizados nos seguintes termos: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).” 
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1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra na 

execução de reforma, transporte e destinação final dos entulhos e materiais resultantes do 

serviço executado, na recuperação parcial do telhado e serviços de drenagem na E.B.M. Dr. 

Adalberto Tolentino de Carvalho. 

 

2. DA CARACTERIZAÇÃO DA DISPENSA E JUSTIFICATIVA 

Quanto ao correto enquadramento jurídico do processo de Dispensa de Licitação nº 38.16/2021, 

que usa como fundamento legal o inciso I, do art. 24, da Lei 8.666/1993, que preleciona: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

[...] 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se 

refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 

serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).  

 

Neste sentido, considerando que o valor contratado via contratação direta não alcança o teto 

estabelecido no inciso citado2, a dispensa de licitação em virtude do valor da obra, está justificada. 

Ademais, esta obra se torna necessária pelo fato dos constantes problemas decorrentes de 

chuvas ocasionando infiltração, alagamento do pátio externo e não coberto, e goteiras excessivas 

dentro de algumas salas de aula, sendo até necessário até mesmo retirar e realocar os estudantes 

destas salas, em outros ambientes como a Biblioteca Escolar ou no auditório da escola. Neste 

momento a obra será realizada em apenas uma parte da escola pelo curto prazo de tempo, sendo que 

as demais dependências e demais salas de aula passarão por este processo de reforma no final do ano 

letivo, durante o recesso escolar. Identifica-se que esta obra deve ser realiza com urgência respeitando 

o período de duas últimas semanas de julho do corrente ano, no período de 17 a 31 de julho. Sendo 

que na primeira semana deste período todos os estudantes estarão em atendimento remoto e na 

última semana será o recesso escolar. Diante do curto prazo e urgência desta obra, será necessário que 

a empresa tenha no mínimo duas equipes com quatro pessoas cada equipe, visando a garantia e a 

agilidade nos trabalhos neste curto período de tempo para a realização desta obra, como também, 

prevendo a possibilidade de chuvas durante este período. Salientamos que as telhas devem ser de 

qualidade, de acordo com normas técnicas da ABNT, conforme especificado no Memorial Descritivo 

realizado pelo Engenheiro Precisamos de estrutura deva favorecer, preservar e zelar pela segurança e 

integridade física de estudantes, professores e outros servidores que trabalham no ambiente escolar. 

                                                 
2 Refere-se ao valor atualizado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de Junho de 2018, nos seguintes termos: “Art. 1º Os 

valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam 

atualizados nos seguintes termos: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).” 
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1.1. Os serviços e as obras serão executados com rigorosa observância aos projetos e 

respectivos detalhes e com estrita obediência às Especificações Técnicas, parte integrante do 

processo de dispensa de licitação. Caso surjam discrepâncias entre os documentos técnicos 

relacionados, fica estabelecido o que segue: 

2.1.2. Em caso de divergências entre as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, sempre 

prevalecerão às últimas. 

2.1.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que executar, de acordo com as Especificações Técnicas, sendo também responsável 

pelos danos decorrentes da má execução dos serviços. 

2.1.4. A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações, a cargo da CONTRATADA, 

determinados através das verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, serão 

condições prévias e indispensáveis para o recebimento dos mesmos. 

2.1.5. A obra somente poderá ser iniciada com a assinatura da ordem de serviço a qual deverá 

constar o nome do responsável pela fiscalização das obras. 

2.1.6. Os licitantes deverão apresentar os itens sub divididos em valores de mão de obra e 

material. 

2.1.7. As quantidades previstas na planilha orçamentária serviram apenas de base para 

execução dos serviços, não implicando necessariamente a execução total dos serviços, ficando 

a cargo da fiscalização. 

2.1.8. Necessário Que a empresa vencedora apresente no mínimo duas equipes compostas 

cada uma com 4 (quatro) funcionários devidamente qualificados para a continuidade do 

trabalho, ou uma equipe de no mínimo oitos funcionários devidamente qualificados.  

 

2.2.ORDENS DE SERVIÇO 

2.2.1. Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO para a CONTRATADA, e 

vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.   As ordens de 

serviços serão convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do 

transmitente depois de visitadas pelo destinatário. Na assinatura do ardem de serviço constará 

o nome do profissional que será o fiscal dos serviços/obra. 

 

2.3. PRAZO GLOBAL 

2.3.1.O prazo global para a execução de todos os serviços está previsto na planilha 

orçamentária e a vigência do contrato tem prazo em dobro.  

2.3.2 A CONTRATADA executará todos os serviços referentes à obra dentro do prazo fixado, 

obrigando-se a entregar os mesmos, ao cabo desse Prazo Global, inteiramente concluídos com 

as licenças exigidas pelos órgãos competentes. 

 

2.4. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMAS 

2.4.1. O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá a um ritmo que satisfaça 

perfeitamente o Cronograma Inicial, documento que integrará o Contrato para todos os efeitos 

legais, quando necessário. 
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2.4.2. O Cronograma inicial que será ilustrado por representação gráfica - a saber: gráfico de 

barras - conterá, necessariamente, valores parcelados para a execução de cada um dos 

serviços que compõe a obra, e terá vinculação total com as prestações constantes da Forma de 

Pagamento acordada entre as partes. 

2.4.3. Os prazos expressos no Cronograma Inicial serão contados sempre em dias corridos, a 

contar da data de expedição da Ordem de Serviço, até a data da expiração do prazo global para 

a conclusão da Obra. 

 

2.5. RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE E DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

 

Objetivando instruir corretamente o presente processo de licitação dispensável, de acordo com 

a Lei nº 8.666\1993 (art. 24, inciso I) combinada com o Decreto nº 9.412\2018 (art.1º, inciso I, alínea 

“a”), verificou-se a possibilidade de enquadramento da presente contratação direta em razão do valor.  

Considerando que a licitação é dispensável para obras e serviços de engenharia de valor 

estimado até R$ 33.000, 00 (trinta e três mil reais), após o levantamento feito na base de dados do 

sistema SINAPI para a precificação prévia, foi alçado enquanto referência de valor de mercado para a 

referida contratação a monta de R$32.995,34 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e 

trinta e quatro centavos), enquadrando-se na hipótese de licitação dispensável do art. 24, inciso I da 

Lei 8.666\1993. A planilha orçamentária abaixo ilustrada foi utilizada como referência para a 

precificação adequada, base para a posterior pesquisa de mercado realizada com três diferentes 

empresas: 
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Desta feita, tomando a planilha acima enquanto referência para precificação e valor teto para a 

contratação, foram realizados 3 (três) diferentes orçamentos (anexados), são eles: 

 

a) aquele apresentado por VERLICH EMPREITEIRA E MÃO DE OBRA LTDA, portadora do CNPJ nº 

28.257.820/0001-82, no total de R$32.321,27 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e 

sete centavos), mais barato dentre a pesquisa de preços realizada.  

 

b) o apresentado pela empresa GMN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDTA, 

portadora do CNPJ: 33.882.755/0001-16, no valor total de R$32.468,09 (trinta e dois mil, quatrocentos 

e sessenta e oito reais e nove centavos), mais alto dentre a pesquisa de preços realizada;  

 

c) o orçamento encaminhado por GUILHERME JUNCKES, no valor total de R$32.638,02 (trinta e dois mil 

seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos), configurando como a segunda colocada dentre a 

pesquisa de preços realizada. 

 

Ressalta-se que, para alargar o leque de possibilidades para a efetivação de contratação mais 

vantajosa para a Administração Pública, foram solicitados orçamentos para as empresas TIAGO 
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HILLESHEIM, portadora do CNPJ nº 32.269.989/0001-20 e Braço Forte Engenharia Ltda, CNPJ 

31.929.500/0001-02. No entanto, não manifestaram interesse em participar do certame. Assim, a 

razão da escolha do fornecedor VERLICH EMPREITEIRA E MÃO DE OBRA LTDA está clara, considerando 

o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração em razão do valor, cumprindo, 

ademais, com as especificações da demanda de serviço e fornecimento, levando em conta a 

especificidade dos serviços e dos materiais que serão contratados. Demonstrada, portanto, a 

plausibilidade e razoabilidade, elementos que se aferem também, conforme mencionado, a partir da 

comparação dos preços praticados pelo mercado, com demonstrativos extraídos a partir dos 3(três) 

orçamentos e precificação prévia elaborada a partir da base de dados do SINAPI.  

No mais, a juntada destes diferentes orçamentos além do contato com outras duas empresas, 

denota que a Administração Pública Municipal embrenhou esforços para a efetivação da pesquisa de 

mercado prévia à contratação. 

 

3. DO PROJETO BÁSICO 

 

Em atendimento ao conteúdo da C.I. N°160/2021 (anexada), por parte da Secretária Municipal 

de Educação e Desporto de São Pedro de Alcântara, Sr. Rosângela Laurentino, que inaugurou o 

Processo Licitatório, estabeleceu-se como objeto a reforma do telhado e melhoramentos da 

drenagem da unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de São Pedro de Alcântara, E. B. M. Dr. 

Adalberto Tolentino de Carvalho. Diante disto, foi elaborado  relatório técnico  pelo Engenheiro Civil 

lotado no Município, Sr. Carlos Rogério da Silva, rubricado pelo Prefeito Municipal, Sr. Charles da 

Cunha, em que consta: precificação prévia feita a partir do sistema SINAPI; Especificações Técnicas com 

delimitação do Objeto; apresentação com a exposição das condições básicas necessárias ao 

desenvolvimento das obras e serviços; considerações gerais; ordens de serviço, prazo global; prazos 

parciais e cronogramas; disposição sobre a impossibilidade de realização de sub-empreitada; diário de 

obras\serviços; modelo de placa para a obra; especificações técnicas relativas aos materiais, 

equipamentos e normas e considerações finais, tudo conforme especificações abaixo delineadas: 

 

3.1 ESPECIFICAÇÕES: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E NORMAS 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1.1.1. O Local de início dos serviços deverá ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. As 

instalações, bem como a limpeza serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.1.1.2. As providências e as medidas necessárias quanto à remoção dos detritos e da 

terra imprópria, procedentes da limpeza, devem ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

3.1.1.3. O entulho não deve ser lançado em locais impróprios ou em áreas adjacentes. O 

local dos serviços deve ser previamente organizado e mantido limpo. 

3.1.1.4. Quanto à localização dos serviços, a CONTRATADA deverá verificar todas as 

locações indicadas. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO. 

 

3.1.2.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

3.1.2.1 Cada início de trabalho só será realizado após autorização e solicitação da 

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, que fornecerá a Ordem de Serviço com o 
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nome do fiscal. 

3.1.2.2. Após a conclusão de cada serviço, a medição dos trabalhos será aferida pela 

fiscalização, e caberá à empresa CONTRATADA fornecer relatório fotográfico dos locais 

trabalhados, com fotos digitais que definam o “ANTES” e o “DEPOIS”, com data no corpo 

da foto. O relatório fotográfico de cada medição deverá ser apresentado em folha A4 com 

no máximo 06 (seis) fotos coloridas por página e folha de rosto informando os dados da 

empresa e dos trabalhos, acompanhada do resumo da medição. 

3.1.2.3. A contratada deve possuir as ferramentas, maquinários e veículos necessários 

para a execução dos serviços, conforme segue: 

 

3.1.3.PLACA DE OBRAS 

3.1.3.1. A empresa deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela 

fiscalização, uma placa de identificação da obra medindo 1,00 x 1,5,00m (base), conforme 

modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, contendo 

informação sobre os responsáveis técnicos pela execução da obra. 

 

3.1.4. CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO. 

3.1.4.1. A caixa com grelha retangular é um dispositivo que tem como finalidade captar as 

águas pluviais que escoam pelas sarjetas. As caixas coletoras (boca de lobo) serão com 

fundo em concreto, paredes em alvenaria com paiver maciços rebocados em seu interior e 

grelha em ferro fundido. As laterais e fundo devem ser revestidas externamente com TNT. 

As bocas de lobo deverão ser executadas com dimensões, conforme planilha 

orçamentária, devendo ainda deixar um espaço no fundo para acumular areia. 

 

3.1.5. DRENO DE PEDRA RACHÃO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

3.1.5.1. Consiste no fornecimento de pedra rachão envolvido em Manta Geotêxtil – tecido 

não tecido - TNT para a execução das drenagens. O geotêxtil evita a colmatação do 

sistema drenante, distribui pressões e capta e conduz o excesso de água do solo. 

3.1.6. MANTA GEOTÊXTIL. 

3.1.6.1. Consiste no fornecimento e colocação de Manta Geotêxtil – tecido não tecido - 

TNT para a execução das drenagens. O geotêxtil evita a colmatação do sistema drenante, 

distribui pressões e capta e conduz o excesso de água do solo. 

 

3.1.7. TUBO DE CONCRETO COLOCADO  

3.1.7.1. Consiste na abertura de vala de forma mecanizada ou manual, transporte de 

material, fornecimento de tubo colocado em lastro de brita 3/4, com as juntas revestidas 

em todo o contorno da tubulação com tecido não tecido – TNT, com argamassa. 

 

3.1.8. REATERRO DA VALA COM BICA CORRIDA ENVOLVIDA EM TNT 

3.1.8.1. Consiste no fechamento de vala com fornecimento de bica corrida envolvida em 

TNT. O volume será medido após o material compactado. 
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3.1.9.ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA  

3.1.9.1.Consiste na execução de abertura de vala escavada com concha mecanizada 

preferencialmente com dimensão da concha do tamanho do seu propósito, tendo assim o 

menor gasto e maior produtividade, em local determinado pela fiscalização. Com altura e 

espessura determinada em planilha orçamentária. 

 

3.1.10. CALHA 

3.1.10.1. Consiste no fornecimento e execução de calha, em local determinado pela 

fiscalização. Com altura e espessura determinada em planilha orçamentária 

 

3.1.11.TUBO DE PVC 75MM 

3.1.11.1.Consiste no fornecimento e execução de tubo de PVC, em local determinado pela 

fiscalização. Com altura e espessura determinada em planilha orçamentária 

 

3.1.12. TUBO DE PVC 150MM 

3.1.12.1.Consiste no fornecimento e execução de tubo de PVC, em local determinado pela 

fiscalização. Com altura e espessura determinada em planilha orçamentária 

 

3.1.13. FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO 

3.1.13.1. Consiste no fornecimento e execução de braçadeiras feitas de chapa de aço 

zincado ou galvanizado a fogo, dos tubos de PVC a cada 1,5m.  

 

3.1.14. REMOÇÃO DAS TELHAS DO TELHADO 

3.1.14. Consiste na retirada de telhas, madeiras podres e destino final do material em 

caixa bruks, tipo “papa entulho” para empresa com licenciamento ambiental, apresentar 

documento a municipalidade no prazo de 2 dias após a assinatura do ordem de serviço. 

 

3.1.15. ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, CAMBARÁ OU ANGELIM PEDRA 

3.1.15.1.  Consiste no fornecimento e execução, em local determinado pela fiscalização. 

Com altura e espessura determinada em planilha orçamentária. 

 

3.1.16. TRAMA DE MADEIRA DE LEI, CAMBARÁ OU ANGELIM PEDRA 

3.1.16.1. Consiste no fornecimento e execução, em local determinado pela fiscalização. 

Com altura e espessura determinada em planilha orçamentária. 

 

3.1.17. MANTA TÉRMICA DE ALUMÍNIO 

3.1.17.1. Consiste no fornecimento e execução, em local determinado pela fiscalização. 

Com transpasse de 25% de manta térmica para teto entre elas e a trama de madeira que 

sustenta o telhado. 

 

3.1.18. TELHA CERÂMICA FRANCESA 

3.1.18.1. Consiste no fornecimento e execução, em local determinado pela fiscalização. 

Conforme ABNT NBR 15310:2009, Norma estabelece os requisitos dimensionais, físicos e 
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mecânicos exigíveis para as telhas cerâmicas e ABNT NBR 7172 NBR7172 Telha cerâmica 

tipo francesa, ainda será exigido ensaio de laboratório sobre a qualidade da telha. 

 

3.1.19. FORRO DE PVC 

3.1.19.1. Consiste no fornecimento e execução, em local determinado pela fiscalização. 

Com altura e espessura determinada em planilha orçamentária. 

 

3.1.20.LIMPEZA  

3.1.20.1 Consiste na limpeza final da obra, de obrigação da contratada. 

 

3.1.21.EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAQUINÁRIOS  

3.1.21.1 .Os equipamentos, ferramentas e maquinários para execução dos serviços ficarão 

sob responsabilidade da CONTRATADA.  A empresa deverá possuir, na data da assinatura 

do contrato, todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução do objeto do 

presente Memorial descritivo. 

 

3.1.22. VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DOS ENTULHOS 

3.1.22.1. Os veículos e máquinas destinados à execução dos serviços ficarão por conta da 

CONTRATADA. A carga, transporte e destinação final dos materiais resultantes dos 

serviços contratados é de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.1.22.2. Todas as despesas com combustível, pneus, serviços de oficina mecânica ou 

quaisquer outras despesas que venha ter com os veículos utilizados na execução dos 

serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

a) cédula de identidade; 

b) Cartão CNPJ aquisição; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou Modelo de 

declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007. 

d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (CND); 

e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual (CND); 

f) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal (CND); 

g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CND); 

h) “Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 

i) modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da CRFB/1988; 

j) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal; 

k) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei. 

l) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
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m) Responsável pela ART por profissional competente, regularmente inscrito no CREA; 

n) A qualificação técnica deverá ser comprovada mediante a apresentação de atestados de capacidade 

técnica que comprovem a execução dos serviços objetos do edital, conforme segue:  

 

i. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA ou CAU - do Estado, sede da 

Licitante, dentro do prazo de validade.  

 

ii. Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por órgão público ou privado, 

comprovando a capacidade técnica que a empresa licitante tenha executado obra compatível 

ou superior ao objeto contratado, devidamente registrado no CREA ou CAU.  

 
 

iii. A empresa licitante deverá comprovar possuir em seu quadro, ou como terceirizado, 

profissional de nível superior, devidamente inscrito no CREA ou CAU, (engenheiro civil ou 

arquiteto que possui atribuições ao objeto contratado) que deverá ser indicado como o 

responsável pela obra ora licitada, sendo que tal comprovação dar-se-á pela apresentação de 

cópia do registro da carteira de trabalho ou ficha de registro funcional devidamente 

autenticada pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT, Contrato de Prestação de Serviços, ou 

ainda, se o profissional for sócio da proponente, através de contrato social atualizado.  

 

Fica eleito o foro da Comarca de São José- SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste Edital. 

 

No mais, a presente contratação direta, via processo de Dispensa de Licitação, obedece a todos os 

termos da Lei nº. 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade, sobretudo no que se refere ao 

enquadramento ao Inciso I, do art. 24, do Estatuto das Licitações e, em decorrência dele, com os 

elementos do art. 26, caput e incisos, também da Lei 8.666/1993.  

 

 

São Pedro de Alcântara - SC, 16 de julho de 2021. 

 

 

 

 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38.16/2021 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

………………....., inscrito          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 inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, 
de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescida 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, para participação no DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 38.16/2021 da Prefeitura Municipal 
de São Pedro de Alcântara / SC. 

 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 

 

 

Local e data 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa). 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


 ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

 
@prefeiturasaopedrodealcantara                            Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara    

13 

ANEXO II 

MODELO DE PLACA 
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ANEXO III 

DIÁRIO DE OBRA 
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ANEXO IV 

TABELA BDI 
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