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MUNICÍPIO DE MODELO  CNPJ: 83.021.832/0001-11 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

Processo Licitatório nº 079/2017 Modalidade Pregão nº 014/2017 

 

1- PREÂMBULO 

1.1- O Pregoeiro do Município de Modelo, designado pelo Decreto 241/2016, torna público que no 
dia 01 de fevereiro de 2017, às 14:30 horas, na Prefeitura Municipal de Modelo SC, será realizada 
licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço e do critério Menor preço - Unitário por Item, 
com o processo nº 079/2017 e a modalidade nº 014/2017 observado às disposições contidas na Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 
21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. 

1.2- Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta fica determinado o dia 01 de 
fevereiro de 2017 até às 14:30 horas, na Sala da Comissão de Pregão, localizada a Rua do Comercio, 
1304, Modelo SC. 

1.3- O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 14:45 horas, no mesmo endereço e no mesmo 
dia. 

1.4- As retificações do presente Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 
obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Órgão Oficial de Divulgação dos Atos do 
Município, devendo ser comunicados àqueles licitantes que retirarem pessoalmente o Edital junto à 
Comissão de Licitação e receberem o Recibo de Entrega no ato da retirada, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 
formulação das propostas. 

1.5- O Edital e seus anexos podem ser adquiridos junto a Comissão de Pregão, nos dias úteis, no 
horário compreendido entre 07h30min às 11h30min, e 13h30min às 17h00min, ou em qualquer 
horário pelo site da Prefeitura Municipal de Modelo, no endereço www.modelo.sc.gov.br. 

1.6- Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 
Objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias 
úteis anteriores à data do início da Licitação junto à Comissão de Pregão do município de Modelo, no 
seguinte endereço: Rua do Comercio, 1304, Modelo, SC, CEP: 89872-000, ou através do telefone (49) 
3365-3137 no horário compreendido entre 07h30min e 11h30min, e 13h30min e 17h00min. 

1.7- Caberá ao Departamento de Compras e Comissão de Pregão responder as impugnações e 
pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da Sessão, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das formas previstas 
no item 1.4 do presente edital. 

 

2- DO OBJETO 

2.1- O objeto do presente Pregão é a Contratação de Pessoa Natural ou Jurídica para locação de 03 
(três) imóveis comerciais, destinados ao atendimento das atividades dos Departamentos de 
Assistência Social e da Agricultura do Município de Modelo/SC, localizados na Zona Comercial 
Predominante e/ou Zona de Corredor Comercial, conforme determinado no Plano Diretor vigente 
do Município, de acordo com as especificações a seguir: 

 

http://www.modelo.sc.gov.br/
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Lote Item Descrição Complemento Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total 

1 1 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO 
AO 
FUNCIONAME
NTO DO CRAS 
DO 
MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, 
COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTI
CAS: 

Sala comercial em alvenaria, com 
área mínima de 85 m² (oitenta e 
cinco metros quadrados); com no 
mínimo um banheiro; uma área 
destinada para lavanderia; duas 
salas para atendimentos ao 
público; uma sala para recepção; 
com pintura, acessibilidade para 
cadeirantes, com estacionamento 
para dois veículos de passeio; 
localizado na zona comercial 
predominante e/ou zona de 
corredor comercial, conforme 
determinado no Plano Diretor 
vigente do Município de 
Modelo/SC  

mês 12 800,0000 9.600,00 

1 2 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO 
AO 
ATENDIMENT
O DO 
CONSELHO 
TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, 
COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTI
CAS: 

Sala comercial em alvenaria, com 
área mínima de 80 m² (oitenta 
metros quadrados); com no 
mínimo um banheiro; com 
acessibilidade para cadeirantes; 
localizada na zona comercial 
predominante e/ou zona de 
corredor comercial, conforme 
determinado no Plano Diretor 
vigente do Município de 
Modelo/SC.  

mês 12 750,0000 9.000,00 

1 3 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO 
AO 
ATENDIMENT
O DOS 
DEPARTAMEN
TOS 
MUNICIPAIS 
E/OU DE 
ÓRGÃOS 
ESTADUAIS OU 
FEDERAIS 
CONVENIADO
S COM O 
MUNICÍPIO DE 

Sala comercial em alvenaria com 
área mínima de 60 m² (sessenta 
metros quadrados); térreo; com 
no mínimo um banheiro; 
localizada na zona comercial 
predominante e/ou zona de 
corredor comercial, conforme 
determinado no Plano Diretor 
vigente do Município de 
Modelo/SC.  

mês 12 800,0000 9.600,00 
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MODELO/SC, 
COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTI
CAS: 

 

3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1- Os recursos necessários à aquisição ora licitada correrão à conta do Orçamento do ano de 2017, 
conforme abaixo: 

Órgão Despesa Valor Descrição Cod. Cat. 
Econ. 

Cat. Econ. 

DEPART.GERAL DA 
AGRICULTURA 

1110 9.600,00 MANUTENÇÃO  DOS 
PROGRAMAS E ATIVIDADES D 

339039100000 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

FAS - FUNDO 
MUNIC.DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 

1141 9.000,00 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR; SEUS 
PRO 

339036150000 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

FAS - FUNDO 
MUNIC.DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 

1153 9.600,00 MANUT.GERAL  ATENDIM. 
CRAS- CENTRO DE RE 

339036150000 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

Valor Total Reservado 28.200,00 

 

4- TIPO DE LICITAÇÃO 

4.1- O presente pregão presencial rege-se pelo tipo Menor preço e do critério Menor preço - 
Unitário por Item. 

 

5- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1- Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições 
estabelecidas neste Edital. 

5.2- Não serão admitidas na licitação as pessoas punidas, no âmbito da Administração Pública. 

5.3- A participação no presente certame implica automática aceitação integral dos termos do 
presente edital, e seus anexos, bem assim, da legislação reguladora da matéria, aplicável à espécie. 

 

6- CREDENCIAMENTO 

6.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados e entregues ao Pregoeiro fora de qualquer 
envelope, os seguintes documentos: 

 

6.1.1- Pessoa Jurídica: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor e caso o contrato 
não esteja consolidado, as alterações realizadas deverão estar anexadas ao contrato ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na competente Junta Comercial, ou tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, no qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 

 

6.1.2- Pessoa Física: 

a) Comprovante no Cadastro Nacional de Pessoa física; 

b) Cópia da Carteira de Identidade; 

c) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, no qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 

6.2- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto e o número do CPF. 

6.3- O proponente deverá entregar uma declaração (Anexo I) de que cumpre plenamente com os 
requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002. 

6.4- O proponente poderá apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 
Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento 
das sessões públicas. O representante só poderá representar um único proponente licitante. Em caso 
de o licitante não credenciar nenhum representante ou procurador, abdicará do direito de oferecer 
lances e recorrer dos atos do pregoeiro. 

6.5- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará imediata exclusão do 
proponente por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

6.6- O não cumprimento com as solicitações mencionados no item 6- Credenciamento, do presente 
edital, implicará na desclassificação imediata do proponente, bem como na perda do direito de 
interpor eventual recurso das decisões do Pregoeiro, ficando o licitante impedido de se manifestar 
durante os trabalhos. 

 

 

7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

7.1- No local data e hora fixadas no item 1.1, do presente edital, apresentarão os licitantes suas 
propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” 
e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações: 
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I – Envelope “A” – Proposta de Preços: 

Envelope “A” - PROPOSTA DE PREÇOS – Prefeitura Municipal de Modelo SC 

Tipo: Pregão Menor preço Processo nº. 079/2017 e Modalidade Pregão Presencial nº 014/2017 

Empresa/Licitante: __________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________, nº _____, Bairro _________________________, 

Cidade: ___________ CEP:__________-_____. 

Endereço eletrônico: _______________________ 

Telefone: (__)___________________ 

 

II – Envelope “B” – Documentação de Habilitação: 

Envelope “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – Prefeitura Municipal de Modelo SC 

Tipo: Pregão Menor preço Processo nº 079/2017 e Modalidade Pregão Presencial nº 014/2017 

Empresa/Licitante: __________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________, nº _____, Bairro _________________________, 

Cidade: ___________ CEP:__________-_____. 

Endereço eletrônico: _______________________ 

Telefone: (__)___________________ 

 

7.2- Os documentos dos envelopes “A” - Proposta De Preço e “B” Documentação De Habilitação 
serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo. 

7.3- Os documentos do ENVELOPE “A” - Proposta de Preço deverá ser elaborada através do sistema 
de preenchimento de propostas, oferecido pelo Município em arquivo digital (entregue em CD ou 
pen drive) e em 01 (uma) via impressa da proposta gerada pelo sistema, que deverá estar assinada 
pelo representante legal da empresa participante, não sendo aceito outra forma de entrega da 
mesma. Caso ocorra algum imprevisto ou problema na abertura dos dados gravados no CD ou PEN 
DRIVE, o Município de Modelo não se responsabiliza pelo ocorrido, ficando a licitante desclassificada 
do certame. Os preços unitários serão apresentados em algarismos e cotados em moeda nacional, 
com até 04 casas decimais após vírgula. 

a) O proponente, para poder elaborar a Proposta de Preço através do sistema de preenchimento de 
propostas oferecido pelo Município, deverá solicitar o arquivo digital via e-mail 
(licitacao@modelo.sc.gov.br), impreterivelmente até às 12h:00min (meio dia) do último dia útil 
anterior a data da licitação informada no preâmbulo deste edital, informando os dados da empresa, 
oportunidade que receberá também o Sistema Digital e programa de instalação. 

b) Em hipótese alguma o fornecedor deve enviar a Proposta em Arquivo Digital através de e-mail 
para o Setor de Licitações, devendo o mesmo inserir o arquivo digital (gravado CD ou pen drive), 
gerado após a cotação, no ENVELOPE “A” (Proposta De Preços). 

mailto:licitacao@modelo.sc.gov.br
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b.1) Serão aceitas propostas de preços gravadas em CD desde que o arquivo esteja desbloqueado 
para edição e importação dos dados, caso contrário, a licitante será desabilitada. 

c) A comissão não se responsabilizará por quaisquer erros de comunicação que possam acontecer, 
devendo o proponente, caso não tenha recebido o arquivo após a solicitação, comparecer ao Setor 
de Licitações, munido de mídia eletrônica para efetuar a retirada do arquivo pessoalmente; 

d) Na Proposta de preços deverá, obrigatoriamente, constar no campo marca do item, o nome do 
proprietário no imóvel, citado neste edital, a ser entregue, sendo desclassificada a proposta que não 
cumprir com o disposto. 

e) A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos 
custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigação trabalhistas, previdenciárias, 
seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e 
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma reivindicação 
adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

f) O valor cotado não poderá ultrapassar o valor máximo previsto na tabela constante do item 2.1, 
do presente edital. 

7.4- Os documentos exigidos no envelope “B” - Documentação de Habilitação, deverão ser 
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, exceto os documentos emitidos 
através da Internet, na forma do art. 32 da Lei n.º 8666/93, rubricados pelo representante legal da 
empresa em todas as folhas, facultados ao Pregoeiro solicitar ao representante da empresa que o 
faça na sua presença e da mesma forma poderá o Pregoeiro autenticar as cópias reprográficas à luz 
dos documentos originais. No caso de documentos emitidos por meio eletrônico, o Pregoeiro poderá 
confirmar o teor do documento na rede de comunicação Internet. Entretanto, o Município não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento 
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.5- O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos. 

7.6- O envelope “B” conterá os documentos especificados no item 9 do presente edital. 

 

8- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1- No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, 
com os documentos solicitados neste edital, apresentados na forma anteriormente definida. 

8.2- Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, do presente 
edital, o Pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a 
consequente divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

8.3- Serão classificados pelo Pregoeiro o autor da proposta de menor preço e todos os demais 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) à de menor preço. 

8.4- Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.3, do presente 
edital, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
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8.5- Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
(individuais) verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 
proposta classificada de maior preço. 

8.6- Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.7- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, na forma dos itens 8.3, 8.4 e 
8.5, do presente edital, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada 
de maior preço, seguida dos demais, em ordem decrescente de valor. 

8.8- O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação de 
lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da sessão. 

8.9- Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 

8.10- Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
em primeiro lugar. 

8.11- A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante para efeito de ordenação das propostas. 

8.12- A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 

8.13- O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, ou seja, a etapa de lances 
será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de 
lances. 

8.14- Caso não se realize lance verbal será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre as 
propostas escritas de menor preço unitário e os valores unitários por lote orçados pela 
Administração. 

8.15- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente. 

8.16- Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope “B” 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições de habilitação.  

8.17- Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o Pregoeiro declarará 
o licitante vencedor. 

8.18- Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o 
caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que um 
licitante cumpra as condições fixadas neste edital. 

8.19- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor 
preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata. 

8.20- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, 
e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem como pelos licitantes 
presentes. 
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8.21- A deliberação do pregoeiro ficará sujeita à homologação pelo Chefe do Poder Executivo, que 
poderá revogar total ou parcialmente a presente licitação, por interesse público e anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, não cabendo ao licitante direito de 
indenização.  

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 - PARA PESSOA FÍSICA: 

9.1.1. Documentos referentes à habilitação jurídica:  

a) Cédula de Identidade; 

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

9.1.3 – Documentos referentes à Qualificação técnica: 

a) Certidão de Cadastro Imobiliário do imóvel no Município de Modelo/SC; 

b) Declaração de Legítimo possuidor do Imóvel para fins de locação, nos termos da legislação 
aplicável. 

 

9.2 - PARA PESSOA JURÍDICA: 

9.2.1. Documentos referentes à habilitação jurídica: 

a) Para empresa individual: registro comercial; 

b) Para sociedade por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na junta comercial e 
cópia do estatuto arquivado na Junta Comercial; 

c) Para sociedade empresária ou não empresária: cópia do contrato social e última alteração 
contratual arquivados na Junta Comercial; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

9.2.2. Documentos referente à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente na forma da Lei, abrangendo as contribuições sociais; 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente na forma da Lei; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da 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. 
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f) 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 n.º 5452, de 1º de maio de 1943. (C DT). 

9.2.3 - Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão de Falência, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante. 

9.2.4 – Documentos referentes à Qualificação técnica: 

a) Declaração de Legítimo possuidor do Imóvel para fins de locação, nos termos da legislação 
aplicável. 

b) Certidão do Cadastro Imobiliário. 

9.2.5. Das Declarações, no caso de pessoa jurídica: 

a) Caso seja pessoa jurídica deverá apresentar declaração que não possui em seu quadro de pessoal 
de empregados com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 
16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8.666/93; 

b) Declaração de enquadramento no art. 3º, da Lei Complementar n. 123/2006, caso Micro Empresa 
ou EPP, se aplicável. 

9.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópias, 
desde que autenticadas por Cartório do Foro Extrajudicial, podendo ser autenticadas pelo Pregoeiro, 
caso em que devem estar presentes os originais. 

9.3. A validade dos documentos apresentados será aquela constante de cada documento ou 
estabelecida em Lei. Nos casos omissos, o Pregoeiro considerará como prazo de validade aceitável o 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, com poderes específicos 
para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2- A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a anulação do recurso. 

10.3- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 
recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e no 
encaminhamento do processo ao Chefe do Poder Executivo para sua Homologação. 

10.4- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.5- Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro do município de Modelo. Reconsiderando ou não sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o Pregoeiro o recurso ao Gestor do Município 
de Modelo/SC, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 
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11- DA ADJUDICAÇÃO 

11.1- Não havendo intenção de recursos, a adjudicação será feita por Menor preço/Unitário por 
Item, conforme especificado neste Edital, a critério do Pregoeiro, e este encaminhará os autos à 
Chefe do Poder Executivo para a homologação. 

11.2- Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Prefeito Municipal de Modelo, será o 
licitante vencedor convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas para retirar a nota de empenho e providenciar a assinatura do contrato de fornecimento, cuja 
minuta constitui o anexo V deste Edital. 

11.3- O contrato será celebrado com prazo de validade ou enquanto houver cotas de produtos a 
serem fornecidos. 

11.4- Na hipótese de não atendimento dos dispositivos anteriores, poderá a Administração 
Contratante proceder à convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, como 
faculta o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 8666/93, sem prejuízo da aplicação da penalidade a que se refere 
o art. 81 da Lei n.º 8666/93; 

 

12- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1- O pagamento será feito mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente. 

12.2- Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária. 

12.3- Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente 
bancária, exclusivamente em nome da empresa fornecedora, cujo número e agência deverão ser 
informados pelo adjudicatário na proposta. 

 

13- DOS PRAZOS, CONDIÇÕES, E REAJUSTE DO OBJETO 

13.1- O Prazo do Contrato de Locação será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, 
podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, limitado a 60 (sessenta) meses, visando a 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, em conformidade com o 
artigo 57, II, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

13.2. No caso de prorrogação do contrato, o índice de reajuste será pelo IGP-M do período, depois de 
decorrido 01 (um) ano de vigência, contados a partir da assinatura do mesmo. 

13.4- Deixando o adjudicatário de fornecer o objeto licitado, poderá o Pregoeiro, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar 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.  

 

14- DA CONTRATAÇÃO, DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO 

14.1- A locação objeto deste PREGÃO será estabelecida consoante às regras próprias de locação. 
Antes da assinatura do contrato o Município encaminhara servidor municipal para fazer auditoria do 
espaço a fim de comprovar as condições indicadas na proposta, caso não correspondam com a 
proposta a mesma será desclassificada, e também caso não seja assinado o contrato de locação por 
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quaisquer outro motivo, devidamente fundamentado, poderá o órgão licitante convocar as outras 
proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art.7º da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.  

14.2- A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do contrato no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedidas pelo Departamento de 
Licitações, sito a Rua do Comércio, nº 1304, Centro, Modelo/SC. 

14.3- A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove 
a data do correspondente recebimento. 

14.4- A recusa injustificada de assinar o Contrato, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte das proponentes adjudicatárias, sujeitando-
as às sanções previstas no edital e na Lei. 

14.5- Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o INSS e ao FGTS, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

14.6- Não sendo possível atualizá-las por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada, para no 
prazo improrrogável de 03 (três) dia úteis, comprovar a sua situação de regularidade perante os 
órgãos referidos no item anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 
validade e vigência, sob pena de não realizar-se a contratação. 

14.7- Caso a adjudicatária convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o item 13.1, do presente edital, ou se recusar a assinar o contrato, será 
convocado outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no art. 4º, inciso XVI, da Lei n. 
10.520/2002. 

14.8- O contrato decorrente desta licitação poderá ser denunciado, por acordo entre as partes, 
mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data desejada para o 
encerramento, de conformidade com o artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93. 

14.9- Em situações excepcionais, desde que o LOCATÁRIO concorde, o prazo previsto do contrato 
poderá ser diminuído. 

14.10- O contrato também poderá ser rescindido, por conveniência administrativa, sem que caiba ao 
LOCADOR qualquer ação ou interpelação judicial nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93. 13.3. No caso de rescisão administrativa ou amigável, esta deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada. 

14.11- Caso o LOCADOR dê causa a resolução deste contrato, responderá pelas sanções previstas 
neste instrumento, pelo pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios à razão de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total contratado, bem como por perdas e danos. 

14.12- No caso de desapropriação do imóvel considerar-se-á finda a locação, sem penalidades para o 
LOCADOR, caso em que o LOCATÁRIO cobrará seus direitos junto ao Poder Expropriante. 

14.13- No caso de desapropriação do imóvel considerar-se-á finda a locação, sem penalidades para o 
LOCADOR, caso em que o LOCATÁRIO cobrará seus direitos junto ao Poder Expropriante 
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14.14- Será reconhecido os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
nos artigos: 58 e 77, da Lei 8666/93. 13.8. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, 
sem qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou 
obrigação imposta à LOCADORA, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

14.15- Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses enumeradas 
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos VI, IX e X, que sejam 
aplicáveis a esta relação locatícia. 

14.16- Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
desde que ausente à culpa da LOCADORA, a LOCATÁRIA a ressarcirá dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido. 

14.17- Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso XII do 
artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o imóvel e rescindir o contrato, 
antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de qualquer multa, 
desde que notifique a LOCADORA, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

14.18- Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente a LOCADORA, e desde que esta não 
tenha incorrido em culpa, a LOCATÁRIA ficará sujeita ao pagamento de multa equivalente a 02 (dois) 
meses de aluguel, segundo a proporção prevista no artigo 4° da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 
do Código Civil, considerando-se o prazo restante para o término da vigência do contrato. 

14.19- Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, 
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, entre outros a LOCATÁRIA poderá 
considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia notificação 
ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação. 

14.20- O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue 
diretamente à LOCADORA ou por via postal, com aviso de recebimento. 

14.21- Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

 

15- DAS PENALIDADES 

15.1- Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

15.2- O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará o contratado à multa de mora 
de 1% (um por cento) ao dia, por dia que exceder o prazo, sobre o valor do mês de alugues, ou do 
saldo não atendido, respeitando os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão 
unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste edital e na 
legislação inicialmente citada.  

 

16- DA GARANTIA CONTRATUAL 

16.1- Não será exigida a prestação de garantia para aquisição resultante desta licitação, conforme 
estabelece o Inciso I, do artigo 5º da Lei n. 10.520/2002. 
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17- DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1- É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta. 

17.2- A presente licitação poderá ser revogada em qualquer fase, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à 
reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

17.3- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
art. 65 § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 

17.4- Na contagem dos prazos estabelecidos do presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. 

17.5- Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

17.6- As normas que regem o presente certame serão interpretadas sempre em favor da ampliação 
da disputa, respeitando–se a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não afrontem 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.7- Acompanham este edital os seguintes anexos: Anexo I - Modelo de Declaração de Atendimento 
aos Requisitos de Habilitação; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III - Modelo de 
Declaração de direito que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; Anexo IV - DECLARA, sob as penas da Lei, que 
inexiste fato de natureza fiscal ou comercial impeditivo da participação na presente licitação; Anexo 
V - Minuta do Contrato. 

17.8- No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensas antes de cumpridas todas 
as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 
Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada 
para o prosseguimento dos trabalhos. 

17.9- O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a 
entrega total do material pelo (s) adjudicatário (s), devendo os licitantes retirá-los até 05 (cinco) dias 
após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.  

17.10- Após os lances verbais e antes da Homologação do resultado, a empresa vencedora deverá 
ratificar os preços de sua proposta conforme lances verbais. 

17.11- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.12- Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Comissão Permanente de 
Licitação, à luz da legislação vigente. 

17.13- A fiscalização será exercida pelo servidor municipal __________________, nos termos do art. 
67 da Lei nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a assegurar que este 
seja executado de acordo com as cláusulas avençadas.  

17.14- O fiscal substituto será o servidor ________________, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a assegurar que este seja executado 
de acordo com as cláusulas avençadas. 
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17.15- No exercício da fiscalização, os responsáveis pelo acompanhamento da execução do contrato, 
poderão, a critério do LOCATÁRIO, emitir relatórios circunstanciais, devidamente vistados pelo 
LOCADOR. 

17.16- O foro da cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina é designado como o competente para 
dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela 
decorrentes. 

Modelo, SC, Quinta-Feira, 19 de janeiro de 2017. 

 

________________________________ 

RICARDO LUIS MALDANER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registrado e publicado na data supra: 

 

_________________________________ 

EDER SCHLOSSER DA SILVA 

Depto. de Licitações 
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ANEXO I 

Processo Licitatório nº 079/2017 Modalidade Pregão nº 014/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

A signatária da presente _______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

número _________, estabelecida à Rua __________________________________, pela presente 

DECLARA para todos os fins de lei e direitos que se encontra em condições plena de dar cumprimento 

aos requisitos de habilitação do Processo Licitatório nº 079/2017, da modalidade Pregão Presencial 

com o nº. 014/2017, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002. 

Declaro sob as penas do art. 299 do Código Penal, que as informações são fieis e verdadeiras, não 

havendo omissões ou dados que possam induzir a equívocos de julgamento e ASSUMO TOTAL 

RESPONSABILIDADE pelo conteúdo desta declaração. 

 

A presente é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título. 

 

_______________, ___ de ___________ de _____ 

 

________________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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ANEXO II 

Processo Licitatório nº 079/2017 Modalidade Pregão nº 014/2017 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Descrição do Objeto: Contratação de Pessoa Natural ou Jurídica para locação de 03 (três) imóveis 
comerciais, destinados ao atendimento das atividades dos Departamentos de Assistência Social e 
da Agricultura do Município de Modelo/SC, localizados na Zona Comercial Predominante e/ou Zona 
de Corredor Comercial, conforme determinado no Plano Diretor vigente do Município. 

Pela presente estamos apresentando nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes 
produtos: 

Lote Item Descrição Complemento Marca Un. Qtd. 
Vlr. 
Un. 

Vlr. 
Total 

  1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DO 
CRAS DO MUNICÍPIO 
DE MODELO/SC, COM 
AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 

Sala comercial em 
alvenaria, com área 
mínima de 85 m² 
(oitenta e cinco 
metros quadrados); 
com no mínimo um 
banheiro; uma área 
destinada para 
lavanderia; duas salas 
para atendimentos ao 
público; uma sala para 
recepção; com 
pintura, acessibilidade 
para cadeirantes, com 
estacionamento para 
dois veículos de 
passeio; localizado na 
zona comercial 
predominante e/ou 
zona de corredor 
comercial, conforme 
determinado no Plano 
Diretor vigente do 
Município de 
Modelo/SC  

 mês 12,0000   

  2 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO 
CONSELHO TUTELAR 

Sala comercial em 
alvenaria, com área 
mínima de 80 m² 
(oitenta metros 
quadrados); com no 

 mês 12,0000   
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DO MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 

mínimo um banheiro; 
com acessibilidade 
para cadeirantes; 
localizada na zona 
comercial 
predominante e/ou 
zona de corredor 
comercial, conforme 
determinado no Plano 
Diretor vigente do 
Município de 
Modelo/SC.  

  3 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DOS 
DEPARTAMENTOS 
MUNICIPAIS E/OU DE 
ÓRGÃOS ESTADUAIS 
OU FEDERAIS 
CONVENIADOS COM O 
MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 

Sala comercial em 
alvenaria com área 
mínima de 60 m² 
(sessenta metros 
quadrados); térreo; 
com no mínimo um 
banheiro; localizada 
na zona comercial 
predominante e/ou 
zona de corredor 
comercial, conforme 
determinado no Plano 
Diretor vigente do 
Município de 
Modelo/SC.  

 mês 12,0000   

 

Valor Total da Proposta  

Fornecedor: __________________________________________ 
Endereço: ______________________________ Cidade:      
CNPJ: 

Representante Legal Carimbo CNPJ 

Nome:  

Cargo:  

Tipo do Documento:  

Nº do Documento:  

Data da Impressão:  

Assinatura/Carimbo:  

Proposta Comercial - Emissão: ___ /___ / ____às ___:___:___: 
Validade da Proposta: __________________________ 
Condições de Pagamento: _______________________ 
Prazo de Entrega: _____________________________ 
Dados Para Recebimento de Faturas em depósito Bancário 
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Banco: _____________________________________ 
Agência: ___________________________________ 
Conta Corrente: ______________________________ 
Declaramos que são da nossa inteira responsabilidade, os dados, preços e condições acima descritos. 
Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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ANEXO III 

Processo Licitatório nº 079/2017 Modalidade Pregão nº 014/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A empresa signatária da presente, inscrita no CNPJ nº. _____________________, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr. (a) __________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº. __________________, e do CPF nº. __________________________, DECLARA, para 

todos os fins de direito Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum 

menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 

trabalho a menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso 

XXXIII, da Constituição Federal. 

“Ressalva: apenas se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz informar 

aqui”. 

Declaro sob as penas do art. 299 do Código Penal, que as informações são fieis e verdadeiras, não 

havendo omissões ou dados que possam induzir a equívocos de julgamento e ASSUMO TOTAL 

RESPONSABILIDADE pelo conteúdo desta declaração. 

 

_______________, ___ de ___________ de _____. 

 

_________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”.
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ANEXO IV 

Processo Licitatório nº 079/2017 Modalidade Pregão nº 014/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

A Empresa _________________________________________, estabelecida na Rua 

__________________________, nº ______, no bairro ______________________, na cidade de 

_____________________________, Estado de _____________________, cadastrada no CNPJ nº 

__________________________, neste ato representada pelo Sr. 

_______________________________, de nacionalidade _____________________, casado/solteiro, 

residente na Rua __________________________, nº ______, no bairro ______________________, 

na cidade de ____________________________, Estado de _____________________, portador do 

CPF nº _________________________ e da CI nº __________________, DECLARA para os devidos fins 

e sob as penas da Lei, que inexiste fato de natureza fiscal ou comercial impeditivo da participação na 

presente licitação. 

Declaro sob as penas do art. 299 do Código Penal, que as informações são fieis e verdadeiras, não 

havendo omissões ou dados que possam induzir a equívocos de julgamento e ASSUMO TOTAL 

RESPONSABILIDADE pelo conteúdo desta declaração. 

 

_______________, ___ de ___________ de _____. 

 

_________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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ANEXO Nº V 

Processo Licitatório nº 079/2017 Modalidade Pregão nº 014/2017 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

LOCATÁRIO: MUICÍPIO DE MODEL/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n.º 
____________________, com endereço na Rua _____________________, nº ____, Bairro _______, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. _______________, inscrito no CPF/MF sob n.º 
_______________, e de outro lado; 

 

LOCADOR: _____________________________, pessoa física / jurídica, inscrita no CPF/MF / C PJ/MF 
sob número _____________, residente _____________________/ com sede 
_________________________________________, no _____________________ resolvem firmar o 
presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUA UTILIZAÇÃO 

O objeto do presente contrato consiste na Contratação de Pessoa Natural ou Jurídica para locação 
de 03 (três) imóveis comerciais, destinados ao atendimento das atividades dos Departamentos de 
Assistência Social e da Agricultura do Município de Modelo/SC, localizados na Zona Comercial 
Predominante e/ou Zona de Corredor Comercial, conforme determinado no Plano Diretor vigente 
do Município, conforme destinação a seguir: 

Lote Item Descrição Complemento Marca Un. Qtd. 
Vlr. 
Un. 

Vlr. 
Total 

  1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DO 
CRAS DO MUNICÍPIO 
DE MODELO/SC, COM 
AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 

Sala comercial em 
alvenaria, com área 
mínima de 85 m² 
(oitenta e cinco 
metros quadrados); 
com no mínimo um 
banheiro; uma área 
destinada para 
lavanderia; duas salas 
para atendimentos ao 
público; uma sala para 
recepção; com 
pintura, acessibilidade 
para cadeirantes, com 
estacionamento para 
dois veículos de 
passeio; localizado na 
zona comercial 
predominante e/ou 

 mês 12,0000   
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zona de corredor 
comercial, conforme 
determinado no Plano 
Diretor vigente do 
Município de 
Modelo/SC  

  2 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO 
CONSELHO TUTELAR 
DO MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 

Sala comercial em 
alvenaria, com área 
mínima de 80 m² 
(oitenta metros 
quadrados); com no 
mínimo um banheiro; 
com acessibilidade 
para cadeirantes; 
localizada na zona 
comercial 
predominante e/ou 
zona de corredor 
comercial, conforme 
determinado no Plano 
Diretor vigente do 
Município de 
Modelo/SC.  

 mês 12,0000   

  3 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
EDIFICADO, 
DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DOS 
DEPARTAMENTOS 
MUNICIPAIS E/OU DE 
ÓRGÃOS ESTADUAIS 
OU FEDERAIS 
CONVENIADOS COM O 
MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 

Sala comercial em 
alvenaria com área 
mínima de 60 m² 
(sessenta metros 
quadrados); térreo; 
com no mínimo um 
banheiro; localiada na 
zona comercial 
predominante e/ou 
zona de corredor 
comercial, conforme 
determinado no Plano 
Diretor vigente do 
Município de 
Modelo/SC.  

 mês 12,0000   

 

CLÁUSULA SEGU DA – DO VALOR  

O LOCATÁRIO pagará mensalmente ao LOCADOR, a importância de R$ ________ 
(________________________) mensais, à título de aluguel, totalizando R$ _____________ 
(___________________________________) ao ano. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início em _____/______________/____ 
podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VENCIMENTO 

O aluguel mensal indicado na cláusula anterior deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até quinto dia útil do 
mês subsequente ao vencido, através de depósito na seguinte conta corrente: Banco: __________ 
Agencia __________ n.º da C.C_____________________. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de mora no pagamento dos aluguéis e encargos previstos no presente 
contrato, ficará o LOCATÁRIO obrigado ao pagamento do principal, acrescido de juros de mora de 1% 
ao mês, multa de 2% ao mês e correção monetária na forma da lei, sem prejuízo dos demais 
acréscimos e penalidades previstas neste contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO  

As despesas provenientes do referido termo serão custeadas com recursos próprios do Município e 
correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:  

Órgão Despesa Valor Descrição Cod. Cat. 
Econ. 

Cat. Econ. 

DEPART.GERAL DA 
AGRICULTURA 

1110 9.600,00 MANUTENÇÃO  DOS 
PROGRAMAS E ATIVIDADES D 

339039100000 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

FAS - FUNDO 
MUNIC.DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 

1141 9.000,00 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR; SEUS 
PRO 

339036150000 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

FAS - FUNDO 
MUNIC.DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 

1153 9.600,00 MANUT.GERAL  ATENDIM. 
CRAS- CENTRO DE RE 

339036150000 LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

Valor Total Reservado 28.200,00 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS TRIBUTOS, TAXAS E DEMAIS ENCARGOS 

As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial e Territorial do imóvel objeto do presente 
contrato, assim como a taxa de coleta de lixo e outros encargos ficarão por conta do LOCADOR, 
durante a vigência da locação, comprometendo-se o LOCATÁRIO em entregar ao LOCADOR todos os 
avisos de lançamento de Impostos, tão logo o receba, bem como todos os avisos e correspondências 
que digam respeito ao LOCADOR.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Obriga-se o LOCATÁRIO a efetuar o pagamento do consumo de água, luz, 
telefone e internet que vir a consumir, seguro e demais serviços de terceiros que contratar.  
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CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 

1º) Não poderá o LOCATÁRIO fazer modificações ou transformações no imóvel, nem introduzir 
quaisquer benfeitorias sem que haja prévio consentimento por escrito do locador, ditas benfeitorias, 
mesmo que necessárias, uma vez introduzidas ficarão incorporadas ao imóvel locado, não dando ao 
LOCATÁRIO direito de retenção ao término da locação e nem lhe possibilitando a exigência de 
qualquer indenização por conta das mesmas. 

2º) O LOCATÁRIO não poderá sublocar, ceder, transferir ou emprestar o imóvel locado, no todo ou 
em parte. 

3º) No caso de desapropriação do imóvel objeto da locação, ficará o LOCADOR desobrigado por todas 
as cláusulas deste contrato. 

4º) Ocorrerá também a rescisão do pleno direito do presente Contrato, se o LOCATÁRIO/LOCADOR 
infringir obrigação legal ou cometer grava infração contratual. 

5º) No caso do imóvel objeto de locação ser colocado à venda, o LOCATÁRIO não poderá impedir que 
os interessados o visitem, devendo para tanto fixar os respectivos horários, que não poderá ser 
anterior às 8:00 (oito) horas, nem ultrapassar às 17:00 (dezessete) horas. 

6º) O LOCATÁRIO obriga-se a manter tudo como recebeu e a sua própria custa, de forma a tudo 
restituir na mais perfeita ordem e no mesmo estado de conservação, higiene e perfeito 
funcionamento, quando findo ou rescindido o presente Contrato, de modo que possa ser 
imediatamente ocupado, sem que isso dependa de qualquer conserto, reparação ou pintura, o 
imóvel deverá ser entregue limpo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

Findo o prazo de locação previsto no presente contrato e o LOCATÁRIO permanecer no imóvel, 
poderá ser o mesmo prorrogado por Termo Aditivo, sendo o índice utilizado para a correção dos 
valores será o IGP-M acumulado no período. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

1º) Se o LOCATÁRIO pretender desocupar o imóvel antes do término do presente contrato, deverá, 
no prazo de (trinta) dias, comunicar por escrito o LOCADOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VENDA DO IMÓVEL 

Se os proprietários, ora LOCADORES, pretenderem VENDER o imóvel objeto do presente contrato, 
comprometendo-se em respeitar o disposto no art.27 da Lei nº 8.245/91 – Lei do Inquilinato, ou seja, 
conceder mediante NOTIFICAÇÃO o LOCATÁRIO o direito de preferência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES 

Sujeita-se o presente contrato nas disposições previstas na Lei 8.666/93 e subsidiariamente, no 
Código Civil Brasileiro no que pertine e na Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao 
LOCADOR e LOCATÁRIO todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser 
promulgada durante a locação.  
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

O LOCADOR obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições iniciais do contrato, inclusive todas as condições do Edital quanto à 
habilitação/documentação prevista no artigo 55, XIII da Lei n. 8.666/93. 

As partes se declaram sujeitas às normas da Lei n. 8.666/93, atualizada, aplicando também, no que 
couber, os artigos 22 e 23 da Lei n. 8.245/91 e às cláusulas deste contrato. 

Fazem parte deste instrumento, como se aqui estivessem expressas, o Edital do Pregão Presencial nº 
14/2017 e a proposta e eventuais lances da CONTRATADA. 

 

DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Modelo/SC, para dirimir qualquer dúvida ou 
litígio oriundo do presente contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Modelo/SC, aos _____ de____________________ de _________. 

 

____________________________  ___________________________________  

Contratante     Contratada 

 

 

Testemunhas: 

____________________________  ____________________________                                 

 

VISTO: 

 

_____________________________ 

GILNEI ROBERTO VOGEL 

      Assessor Jurídico 

         OAB 11283 


