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MUNICÍPIO DE HEVEIRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 038/2015 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 

 

 

Edital de tomada de preços para a contratação para a execução de obra complementar em 

pavimentação asfáltica e serviços complementares. 

Regime: execução indireta, empreitada por preço global. 

Tipo: menor preço, global. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVEIRAS, torna público, que às 08h30min, do dia 25 do mês de 

agosto do ano de 2015, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, situado na Rua 

Germano Winck, 845, Centro, Herveiras se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada 

pela Portaria n.°043/2013, com a finalidade de receber propostas para a execução de obra, com o 

fornecimento de materiais e mão-de-obra. 

A execução da pavimentação asfáltica e serviços complementares será de acordo com projeto básico e 

demais especificações técnicas que integram esta edital, tais como: 

- Memoriais Descritivos; 

- Projetos Executivos; 

- Modelo de placa de obra; 

- Anotações de responsabilidade técnica do projeto padrão; 

- Planilha Orçamentária; 

- Cronograma Físico-Financeiro Geral da Obra; 

- Demais Anexos. 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de 

Herveiras, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia 

anterior ao fixado para o recebimento das propostas. 

Esta licitação reger-se-á pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos e Lei Complementar n.
o
 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

1. OBJETO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
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Constitui objeto da presente licitação a contratação para a execução de obra de engenharia para a 

pavimentação asfáltica e serviços complementares, compreendendo 1.555,82 m². A pavimentação será 

realizada na Rua Emílio Schenkel, no município de Herveiras/RS. 

  

2. DA HABILITAÇÃO PRÉVIA 

Somente poderão participar desta licitação as empresas interessadas cujo objeto ou ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação e satisfaçam as exigências deste edital e seus anexos, 

inclusive quanto à documentação, além de observarem o art. 22, § 2°, da Lei 8.666/93, qual seja: 

estarem devidamente cadastradas ou atenderem a todas as condições para cadastramento prévio até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, apresentando a seguinte documentação:  

2.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição da República, 

seguindo o modelo integrante do Decreto Federal n.° 4.538-2002; 

 

2.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro Comercial no caso de empresa comercial; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

c) 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. 

 

2.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) comprovação de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativa à sede do 

licitante e pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e Contribuições Sociais e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) comprovação de regularidade Municipal da sede do licitante; 

f) comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

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

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e 

numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa. 

I – É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado 

por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. 

b) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da empresa, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada 

para a apresentação do documento. 

 

2.5 Os documentos constantes dos itens 2.2.1 a 2.2.4 poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 

2.2.2 poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a 

comprovação de sua veracidade pela Administração. 

I – Os interessados poderão apresentar cópias simples acompanhadas dos originais para que a 

Comissão de Cadastro do Município ateste a veracidade daquelas, mediante aposição desta observação 

e da correspondente assinatura. 

 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de 

Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e 

identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que se sugere o seguinte: 

AO MUNICÍPIO DE HERVEIRAS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: 

 

AO MUNICÍPIO DE HERVEIRAS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE:  
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3.2 - O Envelope nº 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, neste item, o qual 

deverá ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, contendo 01(uma) via de cada documento. Os 

documentos deverão estar rubricados por elemento credenciado da proponente, numerados e, se 

apresentados na forma de cópias reprográficas, deverão ser autenticados. As autenticações poderão ser 

feitas no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração de Herveiras – Rua 10 de 

Outubro, 485 – Centro – Herveiras/RS. Fones:(51) 3616-2002– Horário: 13:30h às 17:00h, com até 

01(um) dia de antecedência à sessão inaugural. 

  

3.2.1     Relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA 

3.2.2     Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Herveiras; 

3.2.3     Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social), da Licitante e sua última alteração, caso exista, 

devidamente registrado no órgão competente, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e ainda no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

3.2.4     Documento de identificação (cédula de identidade) do representante legal da Licitante e registro 

comercial, no caso de empresa individual; 

  

3.2.5     Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ); 

3.2.6     Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

3.2.7     Declaração do representante legal da empresa de licitante não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (Anexo 

IX). 

  

3.3 Relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.3.1     Certidão Negativa do Cartório Distribuidor, relativo a falências e concordatas do local da sede do 

proponente, cuja data não seja anterior a 30 (trinta) dias que precedem à data da sessão inaugural; 

  

3.3.2     Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa 

Licitante, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na junta comercial ou 

cartório (deverá conter carimbo ou etiqueta ou chancela da junta comercial) fundamentado no art. 1.181 

da Lei nº 10.406/02, Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n° 583/83, § 2° do art. 1.184 

da Lei nº 10.406/02, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais quando 

encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

  

3.3.2.1        Por “Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei”, considere-se o seguinte: 

a) no caso das sociedades por ações, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em órgão 
de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nº 6.404/76; 
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b) no caso das demais sociedades comerciais, deverá ser apresentado o balanço patrimonial transcrito 
no “Livro Diário” da empresa, devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante 
legal, e acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados 
pelo contador e pelo representante legal da empresa), sendo devidamente registrado na Junta Comercial 
do Estado ou Cartório de Títulos e Documentos; 
  
  

3.4 Relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA 

3.4.1     Declaração firmada pelo representante legal da empresa de que o respectivo quadro de pessoal 

cumpre o disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, nos termos do modelo anexo ao Decreto 

nº 4.358, de 5 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei Federal n 9.854/99, ANEXO IV deste edital; 

  

3.4.2     Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT, acrescentado pela Lei nº 12.440, 

de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 

24 de agosto de 2011; 

  

3.4.3     Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

  

3.4.4     Certidão Negativa de Débitos da Licitante, de Tributos Municipais e da Dívida Ativa, expedido 

pelo Município da sua sede; 

  

3.4.5     Certidão Negativa de Débitos da Licitante, de Tributos Estaduais e da Dívida Ativa, expedido 

pelo Estado da sua sede; 

  

3.4.6     Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da 

União; 

  

3.4.7     Certidão Negativa de Débito da Licitante, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, expedida pela Previdência Social; 

  

3.4.8     Certidão de Regularidade da Licitante, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS – CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal. 

  

3.5 Relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.5.1     Certidão de Registro ou Inscrição de Regularidade de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física 

(responsável técnico) no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/CREA, renovável 

periodicamente, conforme sua validade na data da licitação; 

  

3.5.2     Indicação de RESPONSÁVEL TÉCNICO, profissional devidamente reconhecido pelo CREA 

(Engenheiro Civil), que seja detentor dos atestados de capacidade técnica; 
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3.5.3     A comprovação de vínculo do profissional prestador dos serviços poderá ser feita mediante 

apresentação de: 

a) Cópia de livro de registro de empregados e apontamento na CTPS; 
b) Contrato social vigente na data de abertura da licitação ou; 
c) Contrato de prestação de serviços técnicos de profissional autônomo. 
  

3.5.4     Atestados de Capacidade Técnica-Operacional, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura (CREA) do Estado de Origem, acompanhado de suas CAT, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante executada, 

satisfatoriamente,serviços técnicos de Engenharia especializados em Pavimentação Asfáltica com 

Concreto Usinado à Quente. 

  

3.5.5     Somente será aceito Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da empresa licitante. 

Caso tenha havido alteração da razão social e o Atestado de Capacidade Técnica tenha sido emitido 

com a razão social anterior da licitante, esta deverá anexar à documentação cópia da sua respectiva 

alteração contratual, devidamente autenticada pela Junta Comercial; 

  

3.5.6     Licença de Operação (LO) fornecida pela FEPAM, da Usina de Asfalto à Quente indicada, com 

data de validade no dia da abertura desta Licitação. No caso da empresa Licitante contar com usina de 

terceiros, deverá ser apresentada à Declaração de Disponibilidade, Operacionalidade e Localização, 

devendo ser anexado documento específico da proprietária de que colocará a mesma à disposição da 

Licitante da obra e/ou serviço, objeto do presente Edital, assinada pelo Representante Legal da 

proprietária com firma reconhecida em cartório. A Usina deverá estar a uma distância em relação à obra 

que permita que a massa asfáltica chegue dentro dos limites de temperatura estabelecidos pela norma 

de DAER ou DNIT. 

  

3.5.7     Licença de Operação (LO) fornecida pela FEPAM, da Usina de Britagem indicada, com data de 

validade no dia da abertura desta Licitação. No caso da empresa Licitante contar com usina de terceiros, 

deverá ser apresentada à Declaração de Disponibilidade, Operacionalidade e Localização, devendo ser 

anexado documento específico da proprietária de que colocará a mesma à disposição da Licitante da 

obra e/ou serviço, objeto do presente Edital, assinada pelo Representante Legal da proprietária com 

firma reconhecida em cartório; 

  

3.5.8     Declaração de que a empresa de que a licitante reúne condições de cumprir e seguir as normas 

de Segurança e Medicina do Trabalho, através de laudos PCMSO e PPRA assinados pelo Médico do 

trabalho ou Engenheiro de segurança do trabalho. 

  

3.5.9     Atestado de Visita fornecida pelo responsável do Setor de Engenharia do município, 

comprovando, que a Licitante, através do RESPONSÁVEL TÉCNICO, vistoriou o local onde serão 

executados os serviços objeto desta licitação, ficando assim ciente das características, condições 

especiais e dificuldades que porventura possam existir na execução dos trabalhos, admitindo o prévio e 

total conhecimento da situação e das informações necessárias a execução do mesmo. 
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3.5.10  Declaração formal e expressa pela proponente, de disponibilizar máquinas, equipamentos e 

veículos, e possuir aparelhamento técnico adequado para a realização dos serviços objeto da presente 

licitação, em conformidade com o que prescreve o artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

posteriores alterações e de acordo com as exigências, prazos e condições expressas neste Edital. 

 

3.6 O envelope n.º 02 deverá conter: 

3.6 A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 2, deverá ser apresentada em 02 

(duas) vias, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, 

redigida em português e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel 

timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e inclusive de 

acordo com a planilha de preço estimado elaborada pela Administração e deverá conter as seguintes 

especificações: 

  

3.6.1      Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ do estabelecimento da 

empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, e endereço 

eletrônico (e-mail), este ultimo se houver, para contato. Os dados referentes à conta bancária poderão 

ser informados na fase de contratação; 

  

3.6.2       Preço global, relativamente à integralidade dos serviços licitados, DISCRIMINADOS, 

obrigatoriamente; 

  

3.6.3       Os preços apresentados na proposta deverão estar expressos em REAIS (R$) e serão finais, 

incluídos todos os encargos a ele inerentes; 

  

3.6.4       Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão às da proposta. 

  

3.6.5       Indicação das especificações claras e detalhadas, quando for o caso; 

  

3.6.6       Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 

será contado a partir da data da sessão inaugural, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento; 

  

3.6.7       O prazo de validade das propostas ficará suspenso no caso de recurso administrativo ou 

judicial interposto na presente licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias. O prazo de validade da 

proposta deverá constar expressamente na proposta de preços; 

  

3.6.8       A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 

inclusive taxas e impostos para a entrega dos materiais, e indispensáveis para a perfeita execução das 
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obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada em 

conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e 

seus anexos; 

  

3.6.9       Cada via da proposta de preços da licitação deverá ser acompanhada por: 

  

3.6.9.1   Planilha de orçamento para a execução do objeto licitado, indicando a composição de todos os 

itens e insumos que compõem o preço global, discriminando, individualmente, em colunas todos os seus 

custos unitários e totais. 

  

3.6.9.2   A planilha ora exigida deverá contemplar tudo o que for necessário ao integral cumprimento do 

objeto desta licitação; 

  

3.6.10    A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 

proponente: 

  

3.6.10.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do 

Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir os 

documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, e que apenas poderá tirar dúvidas 

com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada 

para a licitação; 

  

3.6.10.2 Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado; 

  

3.6.10.3 Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e seus anexos e 

que sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo 

fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93; 

  

3.6.11    Considerar-se-ão incluídas nos preços propostos pela licitante todas as despesas derivadas da 

execução dos serviços, mesmo que não expressamente indicadas na proposta; 

  
A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preços, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto, não cabendo ao Município de Herveiras qualquer contribuição, serviço ou 
encargo, isenção de impostos, taxas e outros, ou qualquer outra condição não prevista neste edital; 
 

 

 

3.7 Indicar o responsável técnico que responda pela obra; 
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3.8 Indicar o nome do sócio-gerente com o número do CPF, que irá assinar o Contrato com o Município, 

caso seja a vencedora; 

3.9 Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não seja superior à despesa estimada pela 

Administração, pelo que a proposta que exceder este limite será desclassificada. 

3.10 A proposta deverá ser datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando 

o CNPJ, a razão ou denominação social, endereço e telefones atualizados, datada e assinada pelo 

responsável, devendo conter ainda a descrição exata do objeto ofertado. 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitações, 

levando em consideração o menor preço global; 

4.2 esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 da Lei n.º 

8.666-1993 e art. 42 da Lei Complementar n.º 123-2006; 

4.3 em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º 

da Lei n.º 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 

licitantes; 

4.4  ocorrendo o empate ficto previsto no § 2.º, do art. 44 da Lei Complementar n.º 123-2006, será 

assegurada a contratação microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei 

n.º 11.488, de 15 de junho de 2007. 

4.5 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.  

4.6  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor 

será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 

hipótese do item 4.4, deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste 

item. 

4.7 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 

item 4.6 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

4.8 O disposto nos item 4.4 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
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5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

a) somente serão aceitas as propostas cujo preços ofertados não poderá ultrapassar o valor total da 

Planilha Orçamentária fornecida pelo Município, sendo R$ 277.465,92 (duzentos e setenta sete mil 

quatrocentos e sessenta cinco reais e noventa e dois centavos) para a execução do objeto da presente 

Licitação; 

b) serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital; 

 

6. DOS RECURSOS 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 

parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

7. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará o 

vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666-1993. 

7.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que 

seja requerido durante o transcurso do respectivo prazo, de forma motivada, e aceito pela Administração. 

7.3 Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador previsto neste edital (item 

9.2), ou então revogará a licitação. Nesse caso, será aplicada a pena de multa, no valor correspondente 

a 10% (dez por cento) do valor do contrato e a suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

7.4 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final com o recebimento definitivo.  

7.5 No prazo de dez dias, a contar da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, 

nos termos do art. 56, da lei de Licitações, no valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do 

contrato, em: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia; 

c) fiança bancária. 

Em não se verificando a prestação de garantia nas opções acima indicadas, sujeita-se a empresa 

licitante a retenção de 5% no pagamento de cada parcela a título de garantia da obra. 

7.6 A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, exceto 

se for apurada infração contratual sujeita a aplicação de penalidades, hipótese em que só após satisfeito 

o pagamento da sanção é que a garantia será restituída.  
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8. DAS PENALIDADES 

8.1  multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será 

considerada inexecução contratual; 

8.2  multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 

ano); 

8.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 

anos); 

8.4 multa de 10 % (dez por cento) no caso de não regularização da situação fiscal no caso de habilitação 

condicionada prevista no item 3.1.1, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

I – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato ou, na hipótese do subitem 

8.4, o valor da proposta apresentada. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) Os pagamentos serão efetuados conforme liberação da Caixa Econômica Federal para o licitante 

vencedor, em até 30 dias da entrega da  documentação solicitada para ao Município como Notas Fiscais, 

Boletins de Medição, fotos das obras, empenhos, fiscalização do Engenheiro da prefeitura, Negativas do 

Município e Cadin/RS atualizados. 

b) A Contrapartida será paga pelo Município de acordo com a porcentagem descrita no Quadro de Usos 

e Fontes do Projeto, sendo os pagamentos proporcionais a Nota Fiscal, não podendo ser parcelados, 

sendo pagos através de transferência bancária, doc ou depósito na conta da empresa, apresentando o 

comprovante de pagamento a cada solicitação de liberação. 

9.1 Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto ao Setor de Empenhos da 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento do Município, a nota fiscal e/ou fatura correspondente 

à execução dos serviços, devendo ser emitida em nome do Município de Herveiras e contendo o número 

do Edital de Tomada de Preços nº 002/2015 e número do contrato, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Nota fiscal e/ou fatura dos serviços executados, identificando o local da prestação do serviço e mês de 

competência. 

b) Comprovação da Carteira Profissional assinada pela CONTRATADA, de seus empregados que 

prestarem serviços ao CONTRATANTE, ou ficha funcional; 

c) Comprovante de pagamento mensal dos salários, através de folha de pagamento , dos empregados 

que prestarem serviços ao CONTRATANTE, acompanhados de cópia autenticada de guia de 

recolhimento quitada do INSS, conforme determinam os parágrafos 3º e 4º da Lei nº 8.212/91; 

d) Comprovante mensal do recolhimento do FGTS; 
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e) Prova de regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de débito expedida pelo 

INSS), no seu período de validade; 

f) Certidão de Regularidade do FGTS, (CRS – Certificado de Regularidade de Situação, expedida pela 

Caixa Econômica Federal), no seu período de validade; 

g) Comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

h) A última parcela somente será liberada mediante apresentação da CND para fins de averbação da 

obra. 

10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

10.1 Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n.° 8.666-1993, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

10.2 Caso a execução da obra ultrapasse o período de doze meses, será concedido reajuste tendo 

como indexador o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo;  

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO 

1012  – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 

presente edital. 

12.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas ou 

quaisquer outros documentos. 

12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 

12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, além dos membros da 

Comissão de Licitações. 

I – Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, 

como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da 

Lei n.° 8.666-93). 
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12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários. 

12.6 No contrato, a ser assinado com o adjudicatário, constarão as cláusulas necessárias previstas no 

art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei de 

Licitações. 

12.7 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: I - projeto básico e informações 

complementares; II - planilha de quantitativos e preços unitários; III - minuta do contrato; IV - cronograma 

físico-financeiro. 

Informações e esclarecimentos serão prestadas aos interessados no horário da 08:00 h às 16:00 h, na 

sede Prefeitura Municipal Herveiras, sita na Rua Germano Winck, 845, Centro ou pelo Fone n.º(51) 

3616-2002. 

O edital e seus anexos poderão ser obtidas por meios magnéticos CD, PEN DRIVE, ou cópias mediante 

o pagamento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), diretamente na tesouraria do Município, e 

entregues no prazo de 5 (cinco) dias uteis após o pagamento.  

12.8 São partes integrantes do presente edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Declaração de não empregar menor 

Anexo II – Minuta de contrato 

Anexo III – Modelo de placa da obra 

 

 

Parecer da Assessoria Jurídica 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por essa assessoria 

jurídica, podendo ter regular prosseguimento. 

            Em  ___/ ___/ _____. 

                                         

                        _____________________________, 

           Assessor (a) Jurídico (a), 

                          OAB/RS n.º_______ 

Herveiras/RS, 04 de agosto de 2015. 

_______________________________ 

Nazário Rubi Kuentzer 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO, 

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL 

À 

Comissão Municipal de Licitações 

Herveiras – RS. 

Edital de Tomada de Preço n.º 02/2015. 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

A Empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº _____ por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ DECLARA, para os fins de 

direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preços nº  

02/2015, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos 

em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos. 

                           Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

______________________, ______ de _______________ de ___________. 

 

Assinatura/Responsável p/ Empresa 

NOME: 

Nº ID: 

Nº CPF: 
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ANEXO II 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 002/2015 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____/2015 

EXECUÇÃO DE OBRA MEDIANTE EXECUÇÃO 

INDIRETA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMPREENDENDO 

1.555,82 M². A PAVIMENTAÇÃO SERA REALIZADA NA 

RUA EMÍLIO SCHENKEL, NO MUNICÍPIO DE 

HERVEIRAS/RS 

O MUNICÍPIO DE HERVEIRAS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal ou Presidente, Sr. Nazário Rubi Kuentzer, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

_____, estabelecida em _____, na Rua/Av. _______, inscrita no CNPJ sob o nº _____, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ______, portador da Carteira de Identidade nº _____, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente Contrato que foi procedido da Tomada de Preço n.º 002/2015, 

objeto do Processo nº 038/2015, subordinando-se as disposições da Lei n.º 8.666/93, bem como das 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto contratação para a execução de obra de engenharia para a 

pavimentação asfáltica e serviços complementares sob regime de empreitada global, compreendendo 

1.555,82 m². A pavimentação será realizada na Rua Emílio Schenkel, no município de Herveiras/RS, 

conforme especificações técnicas anexas ao Edital da Tomada de Preço nº 002/2015, que ficam fazendo 

parte deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de 

materiais, equipamentos e mão-de- obra, obra, nos termos das especificações técnicas, projetos, 

cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, todos componentes do presente contrato.0__/2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

O prazo estipulado para execução das obras/serviços, objeto deste contrato, será de 5 (cinco) meses, a 

contar da emissão da ordem de início dos serviços; 

Parágrafo Primeiro: Os prazos para execução das obras/serviços poderão ser alterados por motivo de 

força maior ou caso fortuito, na forma da lei. 
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Parágrafo Segundo: O objeto, se executado de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato, 

será recebido: 

I - Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do requerimento formal da CONTRATADA, 

após a conclusão do objeto contratado;  

II - Definitivamente, no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, desde que atendidas 

todas as solicitações e/ou reclamações feitas pela fiscalização do Contrato. 

III - O recebimento provisório e/ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

A obra/serviço objeto do presente contrato será executado pelo preço total de R$ XX.XXX,XX (valor), do 

qual a mão-de-obra corresponde a R$ xx.xxx,xx (valor) e o fornecimento de materiais corresponde a R$ 

xx.xxx,xx (valor).  

a) Os pagamentos serão efetuados conforme liberação da Caixa Econômica Federal, em até 30 dias da 

entrega da  documentação solicitada para ao Município como Notas Fiscais, Boletins de Medição, fotos 

das obras, empenhos, fiscalização de um Engenheiro do Banco, Negativas do Município e Cadin/RS 

atualizados. 

b) A Contrapartida será paga pelo Município de acordo com a porcentagem descrita no Quadro de Usos 

e Fontes do Projeto, sendo os pagamentos proporcionais a Nota Fiscal, não podendo ser parcelados, 

sendo pagos através de transferência bancária, doc ou depósito na conta da empresa, apresentando o 

comprovante de pagamento a cada solicitação de liberação. 

10.1 Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto ao Setor de Empenhos 

da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento do Município, a nota fiscal e/ou fatura 

correspondente à execução dos serviços, devendo ser emitida em nome do Município de Herveiras e 

contendo o número do Edital de Tomada de Preços nº 002/2015 e número do contrato, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal e/ou fatura dos serviços executados, identificando o local da prestação do serviço e mês de 

competência. 

b) Comprovação da Carteira Profissional assinada pela CONTRATADA, de seus empregados que 

prestarem serviços ao CONTRATANTE, ou ficha funcional; 

c) Comprovante de pagamento mensal dos salários, através de folha de pagamento , dos empregados 

que prestarem serviços ao CONTRATANTE, acompanhados de cópia autenticada de guia de 

recolhimento quitada do INSS, conforme determinam os parágrafos 3º e 4º da Lei nº 8.212/91; 

d) Comprovante mensal do recolhimento do FGTS; 

e) Prova de regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de débito expedida pelo 

INSS), no seu período de validade; 

f) Certidão de Regularidade do FGTS, (CRS – Certificado de Regularidade de Situação, expedida pela 

Caixa Econômica Federal), no seu período de validade; 
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g) Comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

h) A última parcela somente será liberada mediante apresentação da CND para fins de averbação da 

obra. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Servirá de cobertura para o Contrato a(s) dotação(ões) orçamentária(s) de número: 

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO 

1012  – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da obra/serviço será exercida pelo CONTRATANTE, por meio de um técnico habilitado o 

Sr. Eng. Rodrigo Mello Witt CREA/RS 172076 ou outro profissional habilitado que venha a substituilo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato e em seus 

Anexos, e deles decorrentes: 

a) assumir total responsabilidade pela execução da obra/serviço e por eventuais danos destes 

decorrentes, de acordo com o estabelecido neste Edital, no contrato e demais documentos que o 

integram;  

b) executar a obra/serviço de acordo com o projeto, com as Especificações Técnicas e com a Ordem de 

Serviço emitida pelo CONTRATANTE;  

c) primar pela qualidade e eficiência da execução da obra/serviço;  

d) responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados a terceiros ou ao CONTRATANTE 

na execução da obra/serviço;  

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, eventuais 

vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo das penalidades cabíveis pela inexecução parcial do 

contrato;  

f) cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel desempenho das atividades 

especificadas;  

g) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização quanto a obra/serviço, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas posteriormente;  

h) executar a obra/serviço para o CONTRATANTE obedecendo as especificações, aos itens e sub-itens, 

aos elementos e às condições gerais e específicas constantes dos documentos que compõem o 

presente Processo;  
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i) não proceder nenhuma alteração nas especificações técnicas, sem a prévia e expressa aprovação do 

CONTRATANTE;  

j) como única empregadora e responsável pelo pessoal utilizado na obra/serviço, promover seguro 

contra riscos de acidentes de trabalho e observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis 

trabalhistas e de previdência social ou correlatas, efetuando recolhimentos nos prazos estabelecidos de 

todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como recolher todos os impostos, prêmios de seguro e de 

acidente de trabalho, além de efetuar o pagamento de todos os direitos decorrentes da rescisão dos 

contratos individuais de trabalho de seus empregados devidos em decorrência do Contrato; 

l) responder, como única responsável, pela execução da obra/serviço contratado, pela qualidade dos 

mesmos e cumprimento dos prazos de firmas eventualmente sub-contratadas, bem como, ainda, por 

qualquer omissão ou inadimplência destas;  

m) executar a obra/serviço com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, 

responsabilizando-se pelos mesmos quando causados;  

n) designar para a obra/serviço engenheiro civil devidamente habilitado para condução dos serviços 

contratados. Este profissional deverá ser o mesmo indicado na licitação;  

o) responsabilizar-se pela técnica, segurança, solidez e boa execução da obra/serviço pelo período de 

05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo da obra/serviço. Obriga-se ainda, dentro de um 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega definitiva da obra/serviço, à verificação 

de qualquer ocorrência, e efetuar, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, quaisquer reparos ou 

substituições que se tornem necessárias por força de vícios, defeitos ou imperfeições no(s) produto(s) 

realizado;  

p) fornecer, todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução da 

obra/serviço. 

q) fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços e colocados no 

local de execução pela CONTRATADA sem ônus de qualquer espécie para o CONTRATANTE. 

r) obter, às suas expensas, todas as licenças e aprovações relacionadas com a obra/serviço contratado;  

s) cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas aplicáveis à segurança, higiene e 

medicina do trabalho;  

t) realizar a abertura da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra junto ao Instituto Nacional 

de Seguridade Social, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009;  

u) fornecer à Secretaria Municipal de Administração e ou Finanças a CND do INSS da obra/serviço. 

v) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE: 
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a) prover o acompanhamento dos serviços pelo fiscal credenciado pelo CONTRATANTE, para quaisquer 

esclarecimentos à CONTRATADA.  

b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida na Cláusula Quarta deste 

contrato;  

c) reter e efetuar os recolhimentos relativos ao ISSQN e INSS de acordo com a legislação vigente; e  

d) exercer a fiscalização geral da obra/serviço, previstos neste contrato, através de seus prepostos 

devidamente. 

 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento da via original deste Contrato, prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

do Contrato, conforme disposição do art. 56, §1°, da Lei n.° 8.666, de 1993, em: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia; 

c) fiança bancária. 

Em não se verificando a prestação de garantia nas opções acima indicadas, sujeita-se a empresa 

licitante a retenção de 5% no pagamento de cada parcela a título de garantia da obra. 

 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá apresentar nova garantia caso a garantia indicada no 

parágrafo primeiro vença antes do término do Contrato, o que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias 

antes do vencimento da garantia prestada, sob pena de retenção dos créditos pendentes por serviços já 

executados. 

Parágrafo Terceiro: Havendo acréscimo do objeto, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 

1993, deverá ser apresentada garantia suplementar.  

Parágrafo Quarto: A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 15 (quinze) 

dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, mediante requerimento junto ao 

Protocolo-Geral do Município. 

Parágrafo Quinto: O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a Garantia de Execução e/ou a Garantia 

Adicional, para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato, ou para reparar danos 

decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de preposto seu, ou, ainda, para satisfazer 

qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.  

Parágrafo Sexto: A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas 

aplicadas, após esgotado o prazo recursal.  

Parágrafo Sétimo: A Garantia de Execução e a Garantia Adicional prestadas serão retidas (executadas) 

definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da 

CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
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Parágrafo Oitavo: As Garantias serão restituídas, por solicitação, somente após o integral cumprimento 

de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados 

ao CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES 

Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 

penalidades: 

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será 

considerada inexecução contratual; 

c) multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 

ano); 

d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 

anos); 

Parágrafo Primeiro: Para efeito da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica estabelecido o 

direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do que dispõe o artigo 87 da lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: Da penalidade aplicada caberá recurso, à autoridade superior àquela que aplicou a 

sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando a mesma suspensa até o julgamento do 

pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA 

Parágrafo Primeiro: O presente Contrato vincula-se à Tomada de Preços nº 002/2015. 

Parágrafo Segundo: O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato e pelas 

normas da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O Contrato poderá ser rescindido: 

a) o contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA, nos casos previstos no Edital e 

neste contrato de aquisição de obra/serviço.  

b) a rescisão unilateral nos termos do item anterior ocorrerá conforme artigo 78 e seus incisos da Lei nº. 

8.666/93:  

b.1) pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

b.2) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
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b.3) pela lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;  

b.4) pelo atraso injustificado no início da execução da obra/serviço;  

b.5) pela paralisação da obra/serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;  

b.6) pela sub contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

Edital e no contrato;  

b.7) pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

b.8) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do artigo 67 da 

Lei88.666/93;  

b.9) pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

b.10) pela dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;  

b.11) pelas razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato;  

b.12) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato.  

c) A inexecução total ou parcial do contrato por culpa da CONTRATADA enseja sua rescisão, com as 

consequências contratuais previstas em Lei de acordo com os artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações posteriores;  

d) Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, 

poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento do valor dos produtos, até que a 

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

e) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para o CONTRATANTE; 

Parágrafo Primeiro: No caso de rescisão, fica o CONTRATANTE desobrigado desde já, com plena 

concordância da CONTRATADA, do ônus decorrente da rescisão, prevista na legislação em vigor. 

Parágrafo Segundo: No caso de rescisão por qualquer das hipóteses previstas na alínea “b” do item, é 

reconhecido ao CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666, de 1993, o direito 

à: 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 

Administração; 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inc. V do art. 58 da Lei nº 8.666, de 

1993; 
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c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos; 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, exceto de parte, nos 

casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato. 

2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo sua 

responsabilidade a fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Cruz 

do Sul, quando não resolvidas administrativamente. 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma. 

____________, ___ de __________ de ______. 

 

________________________________________ 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 

Visto: 

_____________________________ 

Assessor (a) Jurídico (a), 

OAB/RS n.º_______ 


