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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - COMPUR 

 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, inscrita no 
CNPJ 82.614.090/0001-75, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL pelo regime de execução de contrato de 
prestação de serviço, com fundamento na Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016, regida pela Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, regulada pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, pelo 
Decreto Municipal nº 6.972 de 09 de abril de 2013, no Decreto Federal nº. 3.555 de 08 de agosto de 
2000 e no seu Regulamento de Licitações, disponível no endereço eletrônico 
www.compur.com.br/portal-transparencia, objetivando a seleção de propostas visando a contratação 
de serviços advocatícios, assessoria, representação e consultoria por meio de contratação de 
sociedade de advogados em benefício da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - COMPUR. 
 

 
O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados gratuitamente no endereço 
eletrônico www.compur.com.br/portal-transparencia, ou pode ser solicitado no e-mail 
licitacoes@compur.com.br. 
 
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de 
Brasília/DF. 
 
As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são complementares entre si, de modo que 
todas devem ser consideradas para os fins a que se destinam. 
 
Com fulcro no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente a Lei 10.520/02, futuras 
alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer informações constantes deste Edital e 
seus Anexos, não serão consideradas e/ou admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou 
instrumento equivalente. 
 
O presente pregão será realizado pela Pregoeira Andréa de Oliveira e equipe de apoio constituída 
pelos empregados: Caroline Patrícia Machado e Paula Renata Odorizzi Decanini designados através da 
Resolução DP n° 03/18.  
 
A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pela lei Estadual n° 
12.337, de 05 de julho de 2002, pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelas demais 
disposições legais correlatas, pelo Regulamento de Licitações da COMPUR-BC, disponível no endereço 
eletrônico www.compur.com.br/portal-transparencia, bem como pelas cláusulas e condições contidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

DATA: 10/01/2019 

 

HORÁRIO: 09h30min (horário de Brasília – DF) 

 

LOCAL: Rua Dinamarca, n°175, Sala 202, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, CEP 

88.338-315 – Sede da COMPUR-BC. 

file://CPR0329/Users/COMPUR-LENOVO/Desktop/Meus%20documentos/DOCUMENTOS%20LICITAÇÕES/LICITAÇÕES%202018/AGOSTO/PREGAO%20UNIFORMES/EDITAL%20E%20ANEXOS/www.compur.com.br/portal-transparencia
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AGOSTO/PREGAO%20UNIFORMES/EDITAL%20E%20ANEXOS/www.compur.com.br/portal-transparencia
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AGOSTO/PREGAO%20UNIFORMES/EDITAL%20E%20ANEXOS/licitacoes@compur.com.br
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1 DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de serviços advocatícios, assessoria, 
representação e consultoria por meio de contratação de sociedade de advogados em benefício da 
COMPUR no período de 12 (doze) meses. O contratado deverá atuar como procurador judicial da 
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - Compur nos processos 
mencionados no relatório (ANEXO VII) e em futuros processos, caso venham a surgir, nas áreas cíveis, 
fiscais, trabalhistas e administrativa de contas quando a contratante for parte. 
 
2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1  Poderão participar desta Licitação todos os interessados que atendam as seguintes condições: 
 
a) Preencham os requisitos legais para o exercício da atividade objeto do presente certame; 
b) Apresentem a declaração de regularidade fiscal e habilitação jurídica, podendo se utilizar do 
modelo do Edital. 
 
3 DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
3.1  Os dois envelopes (proposta de preços e habilitação) deverão ser entregues na sede da COMPUR, 
na data e hora estipuladas no preâmbulo deste edital. 
Obs.: Caso a licitante não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar os 
documentos solicitados no credenciamento, inseridos em um terceiro envelope, contendo no 
anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 3 e as identificações padrões. O não atendimento deste 
quesito importará na rejeição da proposta. 
 
3.2  Os envelopes deverão estar fechados de forma a não permitir sua violação, com a seguinte 
identificação: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - COMPUR 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - COMPUR 

 
3.3  Na data, horário e local definidos, o Pregoeiro vai declarar aberta a sessão e anunciará as 
empresas que apresentaram envelopes, protocolados na sede da COMPUR. 
 
3.4  Não poderão participar desta licitação e nem serão consideradas licitantes as empresas que 
entregarem o envelope após o horário estabelecido. 
 
4 DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES E ABERTURA DOS ENVELOPES DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
4.1  A sessão de abertura dos envelopes e julgamento vai ocorrer na Sala de Licitações da COMPUR. 
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4.2  Para fins de credenciamento, o representante do Licitante deverá apresentar-se perante o 
Pregoeiro, devidamente munido de: 

a) Documento oficial de identidade devidamente autenticado ou cópia simples mediante 
apresentação do documento original;  
b) Caso haja representante presente na sessão apresentar procuração com outorga de poderes e/ou 
credenciamento, conforme anexo, para a formulação de lances verbais e para a prática de todos os 
demais atos do certame ou, sendo o caso, outro documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em nome do licitante representado; 
c) Declaração de regularidade fiscal e habilitação jurídica, conforme modelo em anexo; 
d) Contrato social consolidado caso não esteja consolidado apresentar contrato social e última 
alteração arquivado na Ordem dos Advogados do Brasil; 
e) Certidão Simplificada da Ordem dos Advogados do Brasil, com data de emissão não superior a 90 
dias da abertura dos envelopes. 
 
Parágrafo único: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou 
ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao 
tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123 de 2006, sujeitará o licitante às sanções 
previstas no Edital. 
 
4.3  O representante credenciado é o único autorizado a intervir em todas as fases do procedimento 
licitatório, respondendo, para todos os efeitos, por seu representado. 
 
Obs.: Não havendo representante devidamente credenciado na sessão de abertura dos 
envelopes e julgamento, acarretará no impedimento do licitante participar da fase de lances e 
de exercer o direito de recurso. 
 
4.4  Caso a licitante não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar os seguintes 
documentos inseridos em um terceiro envelope: 
a) Declaração de regularidade fiscal e habilitação jurídica, conforme modelo anexo; 
b) Contrato social consolidado caso não esteja consolidado apresentar contrato social e última 
alteração arquivado na Ordem dos Advogados do Brasil; 
c) Certidão Simplificada da Ordem dos Advogados do Brasil, com data de emissão não superior a 90 
dias da abertura dos envelopes. 
 
4.4.1 O não atendimento do item anterior importará na rejeição da proposta. 
 
4.5  Cada representante credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
4.6  Todos os documentos serão analisados e rubricados pela Pregoeira e pela equipe de apoio, 
encaminhando-se após para rubrica e conferência de todos os licitantes. 
 
4.7  Os documentos de credenciamento relacionados acima deverão ser apresentados em original ou 
cópia autenticada ou também cópias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e 
veracidade confirmada pelo mesmo meio. 
 
5 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 
 
5.1  A proposta e seus anexos complementares deverão ser apresentados no “Envelope Nº 1 – 
PROPOSTA”, de forma a permitir maior celeridade no julgamento, ser emitida nos mesmos moldes do 
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anexo deste Edital, com redação clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, 
assinada e rubricada em todas as suas folhas, estando presas entre si, devendo ainda conter as 
seguintes informações: 

a) Razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação, nome do responsável pela 
proposta, telefone e e-mail para contato; 
b) Especificação do objeto em estrita conformidade com o Termo de Referência; 
c) O valor mensal e total, em reais (R$), com duas casas decimais, incluindo toda e qualquer despesa 
que incida sobre o objeto; 
e) O pagamento será mensal e efetuado após a emissão e certificação da nota fiscal; 
f) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
5.1 A simples participação no certame, implica na concordância com todas as exigibilidades 
deste instrumento convocatório. 
 
5.2 Na omissão dos prazos de execução, pagamento, e validade da proposta, serão considerados os 
constantes do edital e na divergência entre o preço mensal e total, prevalecerá o preço total. 
 
5.3 As propostas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei, salvo por motivos impeditivos e 
imprevisíveis, decorrente de fato superveniente ou excepcional, devidamente justificado no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contados da ocorrência do imprevisto. 
 
5.4 Em hipótese alguma poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais. 
 
5.5 Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta de preço(s). 
 
5.6 Não será aceito proposta com valor excessivo ou extremamente baixo, incompatível com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo por razões que os 
justifiquem, através de justificativa fundamentada pela ofertante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
da solicitação do pregoeiro ou da autoridade superior. 
 
6 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02): 
 
6.1  Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
6.1.1 Habilitação jurídica: 

a) Registro da Sociedade na Ordem dos Advogados do Brasil, contrato social em vigor, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, se houver; 
b) Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, 
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo em anexo; 
c) Declaração de Parentesco, conforme modelo em anexo; 
d) Declaração de superveniência de fato impeditivo, conforme modelo anexo. 
e) Procuração comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos 
integrantes da habilitação e propostas, além de poderes especiais para renunciar a direitos em geral 
em nome do outorgante, e em especial quanto à interposição de recursos. 
 
6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 



         

5  

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO” 

Rua Dinamarca, n° 175 – Bairro das Nações – CEP. 88.338-315  

Fone/Fax: (47) 3367-0502 – www.compur.com.br – e-mail: compur@compur.com.br 

Balneário Camboriú – Santa Catarina – CNPJ. 82.614.090/0001-75 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas nos termos da Lei nº 12.440 de 2011.   
 
OBS: A obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site 
www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet 
(Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  
Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações. 
 
6.1.3 Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar 
expressamente no documento o seu prazo de validade. 
 
6.1.4 Qualificação técnica: 
 
a) Atestado ou Certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que a licitante tenha exercido serviço semelhante ao objeto do Edital. Para ter 
validade, o documento deverá informar o serviço realizado, o nome e CNPJ do licitante como 
contratado, sob as penas da lei no caso de perfídia ou declaração falsa. O(s) atestado(s) 
deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor devendo 
conter, no mínimo, as seguintes informações: razão social, CNPJ e dados de contato do órgão 
(ou empresa) emissor e descrição do objeto contratado. Esses dados poderão ser utilizados 
pela COMPUR  para comprovação das informações. 
 
6.2 Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade considerar-se-
á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 
 
6.3 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável 
pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos 
documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem 
validade para todas as filiais e matriz. 
 
6.4 O esclarecimento ou complementação de alguma informação em documento exigido poderá ser 
suprida pela própria Pregoeira, se os dados existirem em outro documento disponível para consulta. 
 
6.5 Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor na data da 
sessão de abertura de envelopes e julgamento, apresentados em original ou cópia autenticada em 
cartório competente ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou também cópias obtidas na 
internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmada pelo mesmo meio. 
 
6.6 Os documentos exigidos neste Edital poderão não ser aceitos, quando apresentados mediante 
cópias ilegíveis ou com datas rasuradas, sendo que ao licitador, reserva-se o direito de solicitar o 
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário fazer a devida diligência, 
nos termos da lei, facultando ainda, tomar as medidas necessárias, no caso de fraude ou má fé. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, DA HABILITAÇÃO E DE EVENTUAIS 
RECURSOS 
 
7.1 O julgamento das propostas de preços e da habilitação, a classificação final e o exame preliminar 
dos recursos caberão a Pregoeira designada para este fim. 
 
7.1.2 O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante que, satisfeitas as condições do edital, 
apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
7.2 O Pregoeiro abrirá os envelopes da proposta de preços e efetuará o julgamento preliminar, com a 
desclassificação das propostas que não atenderem as exigências estabelecidas neste edital; 
 
7.3 Após, o Pregoeiro classificará o licitante com a proposta de menor preço, bem como aqueles com 
preços até 10% superiores àquele de menor preço para fazer lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 
 
7.3.1 Caso não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preço nas condições acima definidas e 
com representante credenciado na sessão, serão classificadas as melhores propostas subsequentes até 
selecionar 3 (três), qualquer que seja o seu valor, para a fase de lances. 
 
7.3.2 A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 
de lances verbais. 
 
7.4  Na sequência iniciarão à etapa de lances verbais, iniciando-se por aquele que tiver sido 
classificado com o maior valor e seguindo em ordem decrescente até o menor valor, em rodadas 
sucessivas, até restar apenas um licitante, não se admitindo lances sucessivos do mesmo licitante. 
 
7.4.1 Caso duas ou mais propostas estejam com preços iguais à ordem para a etapa de lances verbais 
será definida por sorteio. 
 
7.4.2 Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance anteriormente 
apresentado. 
 
7.4.3 Encerrados os lances verbais pelo desinteresse dos licitantes, as ofertas serão ordenadas pelo 
critério de menor preço. 
 
7.4.4  Não poderá haver desistência dos lances verbais ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
às penalidades constantes no edital. 
 
7.5 Não verificada a hipótese de empate prevista na legislação ou não exercido o direito será 
classificada em 1º lugar a proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.6 Findos os lances verbais e aplicado o critério de desempate, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade do valor apresentado, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.6.1 Nesta etapa, é facultado a Pregoeira negociar o preço ofertado diretamente com o representante, 
visando a sua redução para compatibilização com o orçamento da COMPUR. 
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7.7  Havendo aceitação do menor preço será efetuada a abertura do envelope de habilitação dos 
licitantes classificados nesta condição para verificação da documentação apresentada e sua 
conformidade com as exigências do edital. 
 
7.8  Serão inabilitados os licitantes cuja documentação não atender às exigências deste edital. 
 
7.9  Caso não for aceita a proposta vencedora ou se o licitante não atender as exigências do edital, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências, sem prejuízo da possibilidade da Pregoeira negociar o 
preço ofertado diretamente com o representante. 
 
7.10  Poderá a Pregoeira, caso julgue conveniente, suspender os trabalhos durante a 
sessão de abertura dos envelopes e julgamento para diligências ou outras providências, 
devendo neste caso, informar a data e horário de reabertura. 
 
7.10.1 No caso de necessidade de apresentação da proposta readequada, a Pregoeira poderá fixar o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o vencedor apresente o documento, devidamente ajustado 
ao lance vencedor. 
 
7.11 Depois de declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, sob pena de preclusão, 
manifestar imediata, formal e motivadamente sua intenção de recorrer, quando será aberto o prazo de 
3(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando desde logo, os demais licitantes 
intimados para prestar as contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
7.12 Recebido o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo 
devidamente informado para a autoridade superior para deliberação. 
 
7.13 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na sessão pública, importará em 
decadência do direito de recurso, com a consequente adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor pela autoridade competente. 
 
8 DO JULGAMENTO DEFINITIVO 
 
8.1  O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora e será 
formalizado em contrato. 
 
8.2 O resultado final da licitação será publicado no Jornal de maior circulação do município de 
Balneário Camboriú e também na internet no endereço www.compur.com.br/portal-transparencia. 
 
8.3  Após o julgamento definitivo das propostas de preços, de eventuais recursos, classificação final e 
adjudicação do objeto ao vencedor, a Pregoeira encaminhará o processo licitatório para homologação 
pela autoridade competente. 
 
8.4  No caso do adjudicatário decair do direito de executar o objeto licitado, a COMPUR poderá 
revogar esta licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratar, nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado. 
 
8.5  Da sessão de abertura dos envelopes e julgamento lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 

http://www.compur.com.br/portal-transparencia
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registradas as ocorrências. A ata deverá ser assinada pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 
 
8.6  Os envelopes de habilitação dos licitantes perdedores ficarão de posse da Pregoeira até o término 
do contrato, quando serão inutilizados. 
 
9 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
9.1  Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a 
execução do Contrato; 
 
9.2  Dar fiel execução ao objeto do Edital, bem como, providenciar às suas expensas e a contento da 
COMPUR, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias; 
 
9.3  Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, sem anuência da COMPUR; 
 
9.4 Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as Leis e posturas Federais, 
Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a 
que houver dado causa, especialmente relativas às obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e encargos 
sociais; 
 
9.5  Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, fornecendo o serviço de acordo com as 
especificações indicadas neste instrumento convocatório e seus anexos; 

 
9.6 Assumir todos os gastos com deslocamento, correio, diárias necessárias para a execução do 
objeto. 
 
10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
10.1 Realizar o pagamento na forma estipulada em contrato; 
 
10.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto; 
 
10.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer 
em função da execução dos serviços; 
 
10.4 Fornecer dados adicionais solicitados e disponíveis para a realização dos trabalhos; 
 
11 DAS PENALIDADES 
 
11.1 Em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos 
interesses públicos tutelados, a declaração de inidoneidade, também poderá ser aplicada aos sócios, 
mediante  processo  de  desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 14 da Lei federal 
12.846/13, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.1.1 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no Art. 7º da Lei 
10.520/2002, inclusive não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o descrito no 
edital, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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 a) Multa de 15% a 20% sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado (s) pela conduta do 
licitante; 
 b) Em caso de reincidência poderá ser aberto o procedimento administrativo para Impedir de 
licitar e contratar com a COMPUR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
11.1.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pela recusa de assinatura da mesma e ou 
contrato, além do disposto nos itens acima, estará o contratado sujeito às seguintes sanções: 
 a)  Advertência; 
 b)  Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida; 
 c)  Suspensão temporária de licitar e contratar com a COMPUR pelo período de até 02 (dois) anos 
consecutivos; 
 d)  Declaração de inidoneidade. 
  
11.2 Caso seja aplicada sanção pecuniária, esta deverá ser paga em parcela única. 
 
11.3 O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, nas seguintes 
hipóteses: 
 
11.3.1 Pela COMPUR quando: 
  a)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentados, na forma do inciso XII do art. 78 
da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883 de 06 de julho de 1994. 
 
11.3.2 Pelo contratado, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório. 
 
11.3.3 O cancelamento do contrato e demais sanções administrativas serão precedidos de processo 
administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador (DIRETORIA DA COMPUR), sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
11.4 No caso de a contratada encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação das sanções administrativas e contratuais será feita por publicação no Jornal de maior 
circulação no município e no site da COMPUR, considerando-se intimado da decisão proferida, a partir 
do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação. 
 
11.5 Pela recusa em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, será imputada a multa de 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor estimado da aquisição, sem prejuízo de outras sanções 
legalmente estabelecidas. 
 
11.6 A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do contrato, NÃO 
o desobriga da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador. 
 
11.7 O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da Lei 13.303/2016 ficará 
sujeito à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a COMPUR, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
11.8 As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei 13.303/2016 e do 
Regulamento de Licitações da COMPUR no tocante à aplicação de sanções. 
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11.9 As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo administrativo punitivo, na forma 
do Regulamento de Licitações da COMPUR. 
 
12  PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO  
 
12.1 A COMPUR, após a adjudicação da vencedora, fará sua convocação para assinar o contrato. 
 
12.2 O licitante após adjudicado terá prazo de 03 (três) dias úteis, da comunicação, para assinar 
o contrato. 
 
12.2.1 No ato da assinatura do contrato, o representante da adjudicada deverá apresentar 
contrato social ou instrumento equivalente que comprove sua titularidade ou com documento de 
procuração, devidamente reconhecido em cartório competente, que habilite o seu representante a 
assinar a ata e/ou contrato em nome da empresa. 
 
12.2.2 Quando da assinatura do contrato, caso solicitado, a adjudicada/fornecedora deverá 
apresentar novas provas de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de rescisão. 
 
12.3 Na hipótese da empresa, primeira classificada, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato 
no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocadas as empresas remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
13 DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 O contratante exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, através do Diretor Técnico da 
Compur o Sr. VICTOR HUGO DOMINGUES, responsável pelas solicitações, recebimento e aceitação do 
serviço. 
 
13.2 A fiscalização do contratante transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, 
competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer do serviço. 
 
14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 A COMPUR poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar o ato, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e 
fundamentado, nos termos da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002  e do 
Regulamento de Licitações da COMPUR. 
 
14.2 Fica a Detentora ciente que a assinatura do contrato implica a aceitação de todas as cláusulas e 
condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo 
do perfeito cumprimento do objeto. 
 
14.3 Não serão motivos para alteração do edital ou acatamento à impugnação das licitantes, 
pequenas falhas ou especificações que não prejudiquem a boa interpretação ou até mesmo aos 
princípios fundamentais e legais para a escolha da melhor proposta. 
 
14.4 Qualquer pessoa, desde que haja irregularidade ou vício no edital, contrariando a fiel e estreita 
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observância da Lei federal nº 8.666/93 e 13.303/2016, poderá, através do recurso da impugnação, 
impugnar o Edital, em até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas. 
 
14.5 As razões, contrarrazões dos recursos e impugnações deverão ser protocolados no Setor de 
Licitações da COMPUR, fazendo constar o número da licitação, seu conteúdo e encaminhamento a/c 
do Pregoeiro, sob pena de não apreciação e tornar o procedimento nulo. 
OBS: Não será conhecido recurso ou impugnação apresentado fora do prazo legal. 
 
14.6 À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como 
prova. 
 
14.7 Informações e esclarecimentos acerca desta licitação poderão ser solicitadas até dois dias úteis 
antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondência protocolada na 
COMPUR em dias úteis, das 12h:00 às 17h:00, ou por correio eletrônico para o endereço 
licitacoes@compur.com.br os quais serão respondidos pelo Pregoeiro. 
 
14.8 A COMPUR poderá emitir Nota de Esclarecimento para esclarecer eventuais dúvidas sobre este 
edital, a qual será publicada no site www.compur.com.br/portal-transparencia. 
 
14.9 Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. 
 
14.10 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.11 Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde que não contrariem 
disposição deste edital, constituirão parte integrante do contrato. No caso de divergência, 
prevalecerão os termos do contrato. 
 
14.12 No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 
 
14.13 É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
14.14 Em qualquer fase, o Pregoeiro deverá promover a correção dos vícios sanáveis, isto é, falhas, 
complementação de insuficiências ou correções de caráter formal que possam ser sanados no curto 
prazo previsto no edital e de forma simples, privilegiando o princípio da eficiência. 
 
14.15 Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução do objeto ou qualquer 
outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em desacordo com o estipulado neste Edital. 
 
14.16 As informações e os atos praticados e pertinentes a presente licitação serão disponibilizados no 
site da COMPUR – www.compur.com.br/portal-transparencia e poderão ser solicitados pelo e-mail 
licitacoes@compur.com.br, garantindo ampla publicidade. 
 
15 - ANEXOS INTEGRANTES 
 
15.1 - Encontram-se anexos e fazem parte integrante e inseparável deste Edital: 

mailto:licitacoes@compur.com.br
http://www.compur.com.br/portal-transparencia
http://www.compur.com.br/portal-transparencia
mailto:licitacoes@compur.com.br
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Anexo I – Relação de itens do objeto do edital; 
Anexo II – Termo de Referência; 
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;  
Anexo IV – Modelos de declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação, de 
cumprimento das obrigações relativas ao trabalho do menor e declaração de parentesco; 
(APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO); 
Anexo V – Modelos de credenciamento, declaração e  regularidade  fiscal  e  habilitação  (FORA   DOS  
ENVELOPES   –   APRESENTAR   NO CREDENCIAMENTO); 
Anexo VI – Minuta do Contrato. 
Anexo VII– Relatório de Processos Judiciais e Administrativos da Compur. 
 
16 – DO FORO  
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este  Edital, ou o contrato de prestação 
de serviços vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro de Balneário 
Camboriú/SC, com exclusão de qualquer outro foro. 
 
Balneário Camboriú, 20 de dezembro de 2018. 
 
               
 
 
                      ALESSANDRA XAVIER DE LIZ  OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO 
                 DIRETORA ADMINISTRATIVA                          DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL 
 

 
ANEXO II –TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação contratação de serviços advocatícios, assessoria, representação 
e consultoria por meio de contratação de sociedade de advogados em benefício da COMPUR no 
período de 12 (doze) meses. O contratado deverá atuar como procurador judicial da Companhia de 
Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - Compur nos processos mencionados no 
relatório (ANEXO VII) e em futuros processos, caso venham a surgir, nas áreas cíveis, fiscais, 
trabalhistas e administrativa de contas quando a contratante for parte. 
 
2. DETALHAMENTO DO OBJETO 
 
Atuar como procurador judicial da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 
Camboriú - Compur, nas áreas cíveis, fiscais, trabalhistas e administrativa de contas quando a 
contratante for parte. O contrato será para a realização dos serviços pelo período de 12 (doze) meses. 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - COMPUR é uma empresa de 
economia mista, da qual a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú é a acionista majoritária. A 
COMPUR foi criada através da Lei Municipal n.º 253, de 05 de março de 1974, e tem por função 
principal o desenvolvimento e a urbanização do nosso município, bem como estudos, planejamento, 
paisagismo e outros serviços de natureza pública.  
 
Entretanto, recentes obrigações de natureza jurídica, impuseram à Companhia de Desenvolvimento e 
Urbanização de Balneário Camboriú – COMPUR o ônus de figurar como parte em demandas judiciais 
de natureza cível, trabalhista, fiscal e administrativo de contas.  

 
4. VALOR ESTIMADO 
 

4.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), 
dividido em 12 (doze) parcelas mensais durante a execução do contrato. 

 
4.2 O custo estimado foi apurado a partir de média de preços constante no processo 

Item Material/Serviço 
Valor 

Mensal 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Contratação de serviços advocatícios, assessoria, 
representação imediata e consultoria por meio de 

contratação de sociedade de advogados em 
benefício da COMPUR no período de 12 (doze) 

meses, especialmente os processos em andamento 
listados no ANEXO VII. 

R$ 10.000,00 R$120.000,00 

Total Geral 120.000,00 
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administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisas de mercado. 

 
5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1 A contratada obriga-se a: 

 
a) Efetuar a entrega do serviço, no prazo e local indicado pela Compur, em estrita 
observância das especificações do Contrato e da proposta, acompanhado da respectiva nota 
fiscal constando detalhadamente as indicações do serviço; 
 
b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Compur, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
 
c) Comunicar à COMPUR, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
 
d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
e) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 
f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 

5.2 A contratante obriga-se a: 
 
a) Fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam 
necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma 
responsabilidade cabendo a segunda acaso recebidos intempestivamente; 
 

b) PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas realizadas com deslocamentos determinados pela 
CONTRATANTE, em razão de interesse público superveniente, deverão ser objeto de 
comprovação e reembolso. 

 
c) Todas as despesas necessárias à execução deste contrato como fotocópias, 
autenticações, certidões, perícias, custas e etc., deslocamentos de viagens a serviço e no 
interesse do CONTRATANTE, sempre que necessário e desde que fora do local da sede do 
CONTRATANTE, correrá por conta exclusiva do CONTRATANTE. 
 
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
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EMPREGADO especialmente designado; 
 

e) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

6. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 
2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 200, garantido o direito à ampla defesa 
sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste contrato, o licitante que: 
 
a) Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 
 
b) Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
 
c) Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 
 
d) Apresentar documentação falsa; 
 
e) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
f) Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
 
g) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
j) A COMPUR, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
 
Demais infrações e sanções administrativas poderão ser previstas em contrato de licitação. 

 
 
Balneário Camboriú, 20 de dezembro de 2018. 

 
 

_____________________________ 
VICTOR HUGO DOMINGUES 

DIRETOR TÉCNICO 
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ANEXO III - MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 
Ref.: Pregão Presencial 001/2019 – COMPUR - Carta-Proposta.  
 
Apresentamos nossa “Carta Proposta”, para fornecimento do objeto do edital, a serem entregue (s) / 
prestado (s), nos endereços indicados no edital, com todas as despesas inclusas, tais como: o 
transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e / 
ou necessária, não especificada no edital em questão.  
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  
 
RAZÃO SOCIAL: .....  
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: ......  
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL: ......  
AGÊNCIA e Nº DA CONTA CORRENTE NO BANCO: .........  
 
2. CONDIÇÕES GERAIS  
 
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste 
ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, 
bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que rege a presente licitação e seus 
anexos integrantes, mantendo todas as condições até a entrega dos itens.  
 
2.2 Quaisquer reclamações oriundas do fornecimento do objeto, deverão ser formalizadas por escrito 
e dirigidas ao nosso escritório, sito na rua ..................., na cidade de .........................  
 
3. PREÇO (S)  
 
3.1 O (s) preço (s) unitário(s) e total em que ofertamos, para o fornecimento do objeto do edital, é 
(são) o(s) previsto (s) na tabela abaixo, não havendo qualquer outro valor a ser exigido do 
Contratante.  
ITEM XX Quant. 

 
Valor Mensal Valor Total 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
R$  

 
 
 
 
R$  

 TOTAL R$  
 
Valor Total da proposta por extenso (.....................................................................) 
 
3.2 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.  
3.3 A entrega será em até.....................(“observar o máximo exigido no edital”)  
 

              ___________________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa 

LOCAL/DATA 
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

HABILITAÇÃO, DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR E 
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 
OBS: APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
  

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 
 

(NOME DA EMPRESA) ................................, CNPJ/CGC nº ...................... sediada .............................. .......(endereço 
completo) ....................., declara, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no Pregão Presencial nº 001/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR 
 

............................................., (nome da empresa) com sede na ......................................................................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ sob o nº..............................................., vem através de seu representante legal 
infraassinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de 
outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma 
contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, 
regulamentada e que não será utilizada mão de obra de menores de dezoito (18) anos de idade em 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não será utilizada mão de obra de menores de 
dezesseis (16) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendizes. 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
(nome da empresa) _____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 
___________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) 
_______________________________________, portador (a) da Carteira de identidade n° ____________________ e do 
CPF n° ________________, DECLARA que:  
1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 
Local e data 

(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) 
Empresa 
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ANEXO V - MODELOS DE CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E 
HABILITAÇÃO 

OBS: FORA DOS ENVELOPES, APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO 
 

CREDENCIAMENTO 
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................................................., portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ........................ e CPF n. .............................., a participar da licitação instaurada pela 
Compur – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - SC, na modalidade 
Pregão Presencial n° 001/2019, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
........................................................................................ visando formular propostas e lances verbais, negociar 
preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
  

Local e data 
(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) 

Empresa 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E HABILITAÇÃO 
 

.................................................................., (nome da empresa) com sede na ........................... ............................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., licitante no Pregão n° ............., promovido 
pela Compur – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - SC, declara, 
por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. n° ........................................., que está regular 
perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS bem como atende à todas as demais exigências de 
habilitação constantes do edital do referido certame.  
 

Local e data 
(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) 

Empresa 
 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA, REPRESENTAÇÃO E 
CONSULTORIA POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS EM BENEFÍCIO DA 
COMPUR NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE CELEBRAM ENTRE SI A COMPUR E A EMPRESA 
................................. MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 
 
A Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú – COMPUR-BC, inscrita no 
CNPJ: 82.614.090/0001-75, com sede à Rua Dinamarca, n.° 175, Edifício Comercial Ricardo, salas 101, 
201 e 202, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.338-315,  neste ato representado por 
seus Diretores Presidente e Administrativo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e 
a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua __________, nº ____, Cidade ________, 
Estado _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº________, neste ato representada por seu (a) diretor (a), Senhor 
(a) _____________ (ou representante legal), portador (a) do CPF ________, abaixo assinado(a),doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, em 
conformidade com o Pregão Presencial 001/2019  de 10/01/2019, nos termos da Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, , da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelas demais 
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disposições legais correlatas, pelo Regulamento de Licitações da COMPUR. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
1. Constitui objeto do presente Contrato a contratação de serviços advocatícios, assessoria, 
representação e consultoria por meio de contratação de sociedade de advogados em benefício da 
COMPUR no período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições constantes no Termo 
de Referência e anexos do Edital. 
 

ITEM PRODUTO QUANT. PREÇO MENSAL PREÇO TOTAL 

01 

Contratação de serviços advocatícios, 
assessoria, representação e 
consultoria por meio de contratação 
de sociedade de advogados em 
benefício da COMPUR no período de 
12 (doze) meses, especialmente os 
processos em andamento listados no 
ANEXO VII. 

01   

VALOR TOTAL  R$     

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS/FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2. Além dos Atos Convocatórios da Licitação, Pareceres de Julgamento, legislação Pertinente à Espécie, 
integram o presente Contrato e assim aplicáveis, independente de transcrição, os documentos abaixo 
relacionados, cujos teores são de conhecimento da Contratada: 
 
2.1 Proposta da CONTRATADA – vinculada ao Pregão Presencial 001/2019. 
 
2.2  Este contrato firma-se em regime de MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
2.3 Os recursos para execução deste contrato, advém de contrato firmado entre COMPUR/BC e 
PMBC/FUMTRAN. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
3. A base dos valores unitários constantes da proposta da Contratada, importa o presente 
contrato, o valor global de R$ _________ (_____________), sendo R$ ______ (____________) mensal, que será 
pago após a entrega e apresentação da Nota fiscal acompanhada do certificado de recebimento 
do servidor responsável. 
 
3.1 No ato do recebimento da remuneração, a Contratada deverá obrigatoriamente, se couber, 
recolher a parcela relativa ao ISS – Imposto sobre serviços, cuja parcela tenha sido realizada neste 
Município, aceitando a automática retenção, em favor do Município de Balneário Camboriú. 
 
3.1.2 Os pagamentos à Contratada, no que se refere à remuneração deste contrato, ficarão 
condicionados à comprovação de regularidade da empresa para com tributos municipais, INSS e FGTS, 
e outros, em obediência ao Parágrafo. 3º do art. 195 da CF, nos termos da Decisão TCU nº 705/94 – 
Plenário (TC-020.032/1993-5, ata nº 54/94. Plenário). 
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3.2 Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na situação de 
recomposição econômico-financeira prevista no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93, 
que se dará em decorrência de circunstância situada na álea econômica extraordinária ou 
extracontratual mediante revisão.  
 
Parágrafo Único.  Para realizar a alteração acima descrita, a FORNECEDORA deverá solicitar a 
atualização (revisão) dos preços vigentes através de solicitação formal à COMPUR, por meio de 
planilha de composição de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, tais como: comprovação da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe; taxas e afins, introdução de taxas e impostos, 
componentes e/ou de outros documentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS/VIGÊNCIA 
 
4. O prazo para a execução do objeto será de 12 (doze) meses consecutivos contados da assinatura 
do contrato, sendo que a vigência contratual se estenderá por mais 60 (sessenta) dias, podendo ser 
alterado ou prorrogado, nos limites da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
 
4.1 Somente será admitida alteração dos prazos, quando: 
 
a) Houver necessidade de incremento de serviço e/ou materiais que alterem as quantidades, desde 
que atendido ao parágrafo 1º do art. 65, da Lei Federal n.º 8666/93, de 21.06.93 e demais alterações 
posteriores. 
 
b) Por motivos de força maior compreendendo: greves, perturbações industriais, guerras, atos de 
inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, terremotos, avalanches, enchentes, explosões ou 
quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle seguro de 
qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. 
O motivo da força maior pode, ainda, ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos 
governamentais. 
 
4.1.2 Os motivos de força maior deverão ser comunicados formalmente pelas partes e, devidamente, 
comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, da ocorrência. Após a aceitação dos 
motivos alegados deverá haver acordo entre as partes para a prorrogação do prazo. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste Contrato: 
 
5.1 Fornecer os serviços dentro das disposições contidas no Termo de Referência e seus elementos 
constitutivos. Seguindo os padrões adotados pela COMPUR a serem repassados à empresa; 
 
5.2 Arcar com todas as despesas de seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais 
aplicados direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos em questão, impostos e taxas que 
possam influir direta ou indiretamente nos custo para fornecimento dos mesmos e demais afins, não 
havendo qualquer outro valor a ser exigido do Contratante; 
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5.3 Arcar, exclusivamente, com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, social 
e trabalhista, com relação à execução do objeto deste contrato; 
  
5.4 Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenham causado a 
COMPUR e/ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus 
empregados e prepostos. 
 
5.4 Cumprir todos os prazos estabelecidos neste contrato e no cronograma proposto, especialmente 
os prazos processuais judiciais, extrajudiciais e administrativos; 
  
5.6 Atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos no objeto, em conformidade com o Código de 
Normas e Código de Conduta da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que os itens considerados 
inadequados ou que não atenderem às exigibilidades serão devolvidos e o pagamento de toda a 
parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição ficará a 
critério da Compur; 
 
5.7 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços ora contratados; 
 
5.8 Participar à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir o fornecimento dos produtos, comunicando por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da sua ocorrência; 
 
5.9 Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes a serviços prestados por terceiros, 
não cabendo a CONTRATANTE, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos junto aos 
mesmos; 
 
Parágrafo único: Sendo o exercício profissional do Contratado uma atividade de meio e não de 
resultado, fica estabelecido que os valores pagos pela execução do presente contrato são sempre 
devidos, independente do resultado da ação, desde que o serviço seja prestado com excelência, 
atualidade e tecnicidade. 
 
Parágrafo segundo: Os honorários devidos à sucumbência, se houver, pertencerão única e 
exclusivamente ao Contratado, nos termos do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Lei 8.906/94, que poderá de imediato receber em juízo ou fora dele, ao final da ação, ou 
promover a competente execução em seu próprio nome, nada tendo o Contratante a reclamar ou 
receber nesse sentido. 
 
5.10 Recolher os valores relativos ao ISS – Imposto Sobre o Serviço, referente à parcela que couber, 
em favor do Município de Balneário Camboriú, bem assim outros impostos inerentes, através de 
retenção automática no ato do recebimento da remuneração ou a critério do Contratante; 
 
5.11 Apresentar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da solicitação, quaisquer das comprovações de regularidade, previstas no subitem 
3.1.2; 
 
5.12 A manutenção, durante a vigência contratual, de todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na fase licitatória, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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5.13 Permitir, a qualquer hora do dia ou da noite, a mais ampla e completa fiscalização por parte do 
preposto do CONTRATANTE ou terceiros por ele indicados, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados por escrito, através de seus agentes. 
  
5.14 Cumprir, durante a execução do objeto contratado, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e 
Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a que houver 
dado causa; 
 
5.15 Dar comprimento à garantia dos serviços, conforme previsto, bem como da forma proposta pela 
contratada. 
 
5.16 Solicitar o imediato substabelecimento de todos os processos constantes no Anexo VII do 
presente certame. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6 Constituem obrigações do Contratante, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato: 
 
a) Fornecer à Contratada os dados e elementos necessários para a perfeita execução do fornecimento 

dos serviços judiciais a serem prestados. 
b) Cumprir os prazos para pagamento de acordo com a cláusula terceira deste contrato. 
c) Prestar todos os esclarecimentos, que se fizerem necessários para a perfeita execução do objeto 

contratado. 
d) Publicar extrato deste contrato, no prazo e na forma da Lei. 
e) Encaminhar tempestivamente todos os documentos relativos à representação judicial e 

extrajudicial da Contratante em até 48 horas antes de eventual prazo processual. 
f) Cumprir com o pagamento de eventual ação superveniente a ser encaminhada ao Contratado 

mediante ajuste prévio de preço médio relativo aos preços praticados neste contrato. 
g) Quitar todos os emolumentos judiciais e extrajudiciais necessários para o desempenho dos 

serviços contratados mediante apresentação dos comprovantes de pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 
 
7 À Contratada caberá, ainda: 
 
7.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a COMPUR. 
7.2 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas o 
processo licitatório e/ou respectivo contrato; e 
7.3 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
da licitação origem ou contratação. 
7.4  A inadimplência da licitante vencedora ou contratada, com referência aos encargos estabelecidos 
na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Compur, nem poderá 
onerar o objeto da contratação em questão, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Compur.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DOS CASOS DE RESCISÃO, PENALIDADE E SANÇÕES 
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8 Mediante contraditório e ampla defesa, o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independentemente de qualquer aviso de interpelação judicial ou extrajudicial, ocorrendo quaisquer 
infrações de suas cláusulas ou condições, em especial, se a Contratada: 
 
8.1 Contrair falência, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, homologadas ou decretadas; 
 
8.2 Não respeitar os dispositivos legais;  
 
8.3 Promover alteração social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa que, a juízo do 
contratante, prejudique a execução do Contrato. 
  
8.4 Descumprir quaisquer das obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato, inclusive 
deixando de fornecer os serviços, com a qualidade e exigências técnicas e legais, a que se obriga. 
 
8.5 Efetuar subcontratação ou transferência, total ou parcial, dos serviços, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE; 
 
8.6 Rescindido o Contrato, o Contratante pagará ao Contratado, em acerto de contas, as despesas 
aprovadas e efetivamente realizadas;  
  
8.7 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades, previstas no artigo 87 e seus incisos da Lei Nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa sem 
prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
  
8.7.1 Advertência, para descumprimentos contratuais de pequena monta e não reincidentes, a critério 
e juízo do contratante; 
  
8.7.2 Multa diária correspondente a 0,03% (três centésimos por cento) do valor do Contrato, na 
ocorrência de interrupção dos serviços, sem justo motivo e aceito; 
  
8.7.3  Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, caso a Contratada transferir ou ceder suas 
obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 
8.7.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, no caso de rescisão sem justo motivo; 
 
8.7.5 Multas variáveis entre 0,01% (um centésimo por cento) a 0,08% (oito centésimos por cento) do 
valor do Contrato, quando a CONTRATADA deixe de cumprir qualquer das demais cláusulas ou 
obrigações contratuais; 
 
8.8  A cobrança de multa será feita mediante desconto do pagamento de fatura, se for apresentada 
após a sua aplicação ou cobrada diretamente da Contratada se a fatura for insuficiente. 
  
8.8.1 No caso de cobrança de multa diretamente da Contratada, esta deverá ser recolhida dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida a prévia defesa. 
 
8.9  Na forma de Sanção Administrativa, a Declaração de Inidoneidade será aplicada pelo Contratante, 
nos casos de falta grave, quando comprovada a má fé ou propósito de auferir vantagem ilícita, ficando 
a empresa sujeita a um período de até 02 (dois) anos sem licitar. 
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8.9.1  A aplicação desta sanção será divulgada em veiculo de circulação regional e Mural público da 
COMPUR- BC. 
  
8.10  Nos casos de irregularidades cometidas pela Contratada, que a faz sujeitar-se às sanções 
previstas no subitem 8.5 deste Contrato, são, em especial, os seguintes: 
  
8.10.1  Ter sofrido condenação definitiva, por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer dos tributos; 
 
8.10.2  Ter praticado atos ilícitos, quando da habilitação para esta Contratação; 
  
8.10.3 Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Compur, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
8.11 Poderá, ainda, a CONTRATADA, conforme o caso, responder por perdas e danos, 
independentemente de multa prevista no presente Contrato. 
 
8.12  Com base no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, a rescisão do 
contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Compur, a exemplo da rescisão administrativa, deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
8.13 A Contratada reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
previstos nos artigos 77 a 79, da Lei  n.° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas prerrogativas 
e conseqüências previstas nos artigos 80 a 85 da mesma lei. 
  
8.14 Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato à seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento de faturas, até que a Contratada 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
8.15 As penalidades do CONTRATANTE se constituirão em: 
  
8.15.1  Atualização financeira pelo atraso nos pagamentos, em relação aos prazos previstos neste 
Contrato, atualização esta, que passará a ser aplicado através do INPC da Fundação Getúlio Vargas, 
desde que a lei assim permitir. 
  
8.16  O CONTRATANTE se reserva ao direito de aplicar multa moratória, sem prejuízo da rescisão 
deste Contrato, caso a CONTRATADA viole ou infrinja qualquer disposição estatuída neste 
instrumento, ressalvado os casos fortuitos ou força maior, desde que devidamente comunicados por 
escrito e aceito pelo CONTRATANTE. 
  
8.17 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, esta se obriga a notificar a 
CONTRATADA justificando a medida. 
  
8.17.1 Da notificação constarão as seguintes informações: 
a) número do Contrato; 
b) motivo a que se refere; 
c) valor da multa e demonstrativo de cálculo. 
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8.18 A referida multa será deduzida do valor a ser pago da respectiva fatura, por ocasião de sua 
quitação, garantida a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS 
 
9 Os casos e situações omissas serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei n 
º. 8.666/93 alterada pela Lei n º. 8.883/94 e demais legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
 
10 Fica eleito o Foro da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes da execução do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro  por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, três vias de igual teor e 
forma, para que produza os devidos efeitos legais. 
 
Balneário Camboriú (SC), XX de XXXXX de XXXX. 
 

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE URBANIZAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

Nome da empresa: 
C.N.P.J.: 

Endereço: 
CEP:   Fone: 

TESTEMUNHAS: 
1)_______________________ 2)_______________________ 
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ANEXO VII– RELATÓRIO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA COMPUR 
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