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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 014/2022

O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal,
comunica aos interessados que será realizada, no dia 17 de março de 2022, às 8:30
hs, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Coronel Souza Porto, s/n.º,
Centro, Rio do Antônio, Bahia, Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, com fito específico de realizar A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO DISTRITO DE
UMBAÚBA,de

acordo

com

as

especificações

constantes

no

anexo

I

do

edital,conforme projeto básico, memorial descritivo e condições constantes anexas
a esse edital No mesmo momento, será realizado o recebimento das propostas e

documentos de habilitação. Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital
encontra±se

disponível

no

Diário

Oficial

do

Município,

<

https://www.riodoantonio.ba.gov.br >

Rio do Antonio, 25 de fevereiro de 2022.

Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6Q7GDEZFQWM0IDKAXVQUWG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio do Antônio

Sexta-feira
25 de Fevereiro de 2022
3 - Ano - Nº 3519

EDITAL DE LICITAÇÃO
I.

REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 8.666/93 LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006

II. ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
TRANSPORTES.
III. MODALIDADE
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
O
TOMADA DE PREÇOS N 002/2022
014/2022
V.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL

VIII.

OBJETO

VI. REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO INTEGRAL

CONSTITUI
OBJETO
DA
PRESENTE
LICITAÇÃO
A
PAVIMENTAÇÃO
EM
PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO DISTRITO DE
UMBAÚBA, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital, conforme
projeto básico, memorial descritivo e condições constantes anexas a esse edital.
IX  LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À
HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 17 DE MARÇO DE 2022
LOCAL: PRAÇA CORONEL PORTO  CENTRO  RIO DO ANTÔNIO/BA.
HORA: 08:30 HORAS
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER 02 Poder Executivo
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
UNIDADE 15 URBANISMO
Pavimentação de Vias Públicas, Praças e Lagradouros - 15.451.0451.1035.0000
Obras e Instalações 4.4.90.51.00
XI. PRAZO DE EXECUÇÃO
03 MESES
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO
DESTA LICITAÇÃO SERÃO PRESTADOS PELA PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, DIARIAMENTE, DAS
7:00 ÀS 13:00 HORAS, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO, SITO A PRAÇA CORONEL
PORTO

CENTRO

RIO
DO
ANTÔNIO/BA,
OU
PELO
E-MAIL:
LICITACOESECONTRATOS@YAHOO.COM.BR
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PRESIDENTE DA COMISSÃO
Aldalúcia Silveira Barbosa
Portaria n° 123/2022, de 03/01/2022, publicada no Diário Oficial do Município de
Rio do Antônio.
XIV  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas que apresentarem a
documentação exigida por lei para Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação
Econômico-Financeira e a Regularidade Fiscal e que apresentarem os interessados credenciados,
que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
14.2 Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados
necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando,
através de declaração formal da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço
para a qual está fornecendo a atestação técnica.
14.3 Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante
no processo licitatório.
16.2. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, além de cópia do Estatuto/Contrato Social, e suas alterações, da empresa que este
representa.
16.3. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas
uma representação.
16.4. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a pregoeira a
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação,
conforme modelo constante do ANEXO IX, e os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
16.5. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
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XVII - DA HABILITAÇÃO - 
17.1. Os documentos relativos à Habilitação das empresas deverão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou cópia simples para ser autenticado pela Comissão, em envelope lacrado, no
qual possa ser identificado o nome ou razão social da empresa, modalidade, número e data da
licitação, além da expressão Habilitação.
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE RIO DO ANTÔNIO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL SOUZA PORTO - CENTRO  RIO DO ANTÔNIO/BA
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022
17.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, e todas as alterações, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da
Diretoria em exercício.
17.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS) e certidão da
dívida ativa da União, através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF.
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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17.3.1 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A nãoregularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 86.
17.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
a.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente assinados pelo técnico responsável
acompanhado de Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade,
comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive Termo de Abertura e
Encerramento, onde conste o número de páginas, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, ou Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do registrado no caso de
livro eletrônico ou SPED Contábil, vedada a sua substituição por balancete ou balanço
provisório, podendo ser atualizados por índices oficias quando encerrado há mais de três
meses da data da apresentação da proposta. O índice aqui admitido será o IGPM - Índice
Geral de Preços Médios, publicados pela Fundação Getúlio Vargas.
a.2. A Cópia no que se refere a 
    
não exista obrigatoriedade do selo no Estado do domicílio da empresa, apresentar Certidão
de Regularidade Profissional do Conselho Regional do Estado) e, caso a empresa não seja
              
comprovação de documento emitido por SPED Fiscal, com código de autenticidade;
a.3. Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de
resultado do último exercício social assim apresentados:
1. microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96   !"#$  % 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e
das demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
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a) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
b) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou
de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
e) Apresentação de garantia de proposta a ser realizada para prestação dos serviços objetos da
presente licitação, prevista no art. 31, inciso III da Lei 8.666/93, no valor de R$ 4.863,79 (quatro
mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), com validade mínima de 120
(cento e vinte) dias, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 da
lei 8.666/93;
1.       & ' *+ *+
em dinheiro o depósito deverá ser também identificado, até 03 (três) dias antes da data
de abertura do primeiro envelope, válido para todo tipo de garantia.
2. A garantia de proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de
até 30 dias, contando a partir da homologação da adjudicação. No caso de interposição
de recurso, o prazo de 30 dias para devolução será contado a partir do julgamento
definitivo dos recursos.
17.5. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão para execução do objeto licitado, mediante a apresentação
de atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional, pelos quais se evidenciará a execução satisfatória de serviço
similar, pertinente e compatível, em características com o objeto licitado, devendo integrar a
documentação comprobatória as respectivas Certidões de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA, com
as CAT's vinculadas aos atestados.
b) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do
concorrente ou pelo próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores
do concorrente, ou ainda empresas das qual o concorrente integre o seu quadro societário.
c) Comprovação de registro e quitação da licitante e do(s) seu(s) responsável(is)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  CREA;
d) Declaração do licitante de ter conhecimento do projeto e que não serão aceitas nenhuma
modificação ou ajuste, durante a execução, sem a prévia autorização da contratante.
17.6 - DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Declaração fornecida por preposto autorizado da Prefeitura, informando que o licitante vistoriou o
local objeto desta execução de serviço, e que tem pleno conhecimento das condições e implicações
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relativas à execução do contrato, conforme modelo anexo VI. A visita deverá ser agendada
PREVIAMENTE para a data 11/03/2022 às 08:30h com saída da prefeitura, diretamente com a
administração da prefeitura pelo telefone (77) 3470-2189 e deverá ser feita pelo responsável técnico
da empresa perante o CREA.
a) Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade do
Concorrente.
17.7. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
17.7.1. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa conforme o modelo do Anexo VIII.
XVIII - ABERTURA DOS ENVELOPES
18.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e
local designados no item IX do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem
necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e
dando ciência a todos os licitantes das sessões que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão
não receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação.
18.2. A Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A", conferirá e
examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
18.3. A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação,
restituindo fechados aos respectivos prepostos, os envelopes "B" das empresas inabilitadas.
18.4. Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas
apresentadas.
18.5. A Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que
registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados
e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
18.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos de
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B"
(Proposta de Preços) das firmas habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em
ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes.
18.7. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas
de Preços fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes,
para serem posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão até a designação de
nova data para a abertura das propostas.
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18.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos
prazos para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação
ou modificação das condições ofertadas.
18.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do
contrato.
XIX - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"
19.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricada
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
endereçado à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos constantes dos itens III e
VIII do Edital, além da Razão Social da empresa.
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
ENVELOPE B
PREFEITURA MUNICPAL DE RIO DO ANTÔNIO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL SOUZA PORTO  CENTRO  RIO DO ANTÔNIO/BA
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA PROPOSTA DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS NO 002/2022
19.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original, digitados,
apenas na frente sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante
legal ou mandatário especificamente credenciado.
19.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada
com especificação dessa finalidade.
19.4. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma e as suas
folhas devidamente numeradas.
19.5. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento contratual.
19.6. O prazo de validade comercial da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, corridos, a
contar da data da sua apresentação.
19.7. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências deste edital.
19.8. O valor da proposta deverá ser apresentado em valores e por extenso.
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19.9. Composição de preços unitários de todos os serviços constantes da planilha orçamentária,
detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, e contendo
composição detalhada dos encargos sociais e o BDI utilizado na composição dos preços unitários.
19.10. Não serão aceitas medições inferiores a 20,0% do contrato.
19.11. A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento
técnico, considerados essenciais para o cumprimento do contrato.
XX  CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  MENOR PREÇO GLOBAL
20.1. A Comissão de Licitação analisará as planilhas dos licitantes, com as composições analíticas
de cada item, tomando-se como referência o orçamento divulgado no instrumento convocatório.
20.1.2. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes
últimos, para efeito da classificação.
20.1.3. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a
preferência de Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
20.1.4. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
20.1.5. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
20.1.6. Em caso de sorteio lavrar-se-á ata específica.
20.2. Será desclassificada a Licitante que:
20.2.1. Apresentar propostas que não atendam as exigências deste Edital;
20.2.2. Apresentar propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, sem assinatura ou
assinadas por pessoa não habilitada.
20.2.3. Apresentar valor unitário/global superior ao da planilha apresentada pela prefeitura;
20.2.4. Omitirem ou não atenderem às exigências e requisitos previstos neste Edital e em seus
respectivos anexos;
20.2.5. Imponham condições não previstas neste ato convocatório;
20.2.6. Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de
redução sobre a de menor valor.
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XXI - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar na sede da
Prefeitura de Rio do Antônio o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
21.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada na
Prefeitura de Rio do Antônio até o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, em conformidade com o § 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
21.3 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de recursos, observando-se o
disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.
21.4. Da interposição de recursos será dado conhecimento a todos os licitantes, conforme o
disposto no § 1º, para, querendo, impugná-los, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, preservando-se
o contraditório e a ampla defesa.
XXII - CONTRATAÇÃO
22.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas em lei, no que será facultada à promotora deste certame a convocação do
segundo colocado para assinar o contrato, nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei 8.666/93.
22.2 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 147/2014, que se sagrem
vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
22.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em
situação de empate o exercício do direito de preferência.
22.4 Na hipótese da não-contratação da microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
22.5. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou
b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
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22.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo X deste Edital.
22.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos decorrentes de transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento contratual.
22.8. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelece o art. 65, inciso I, alínea b,
c/c o § 1º, do mesmo artigo.
22.9. O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme
dispõe o artigo 57, da Lei 8.666/93.
XXIII - DA GARANTIA DE CONTRATO
23.1 Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, a Prefeitura
Municipal de Rio do Antônio exigirá da licitante vencedora a prestação de garantia, de acordo com
o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato a ser firmado.
23.2 As modalidades de garantia pela qual a licitante vencedora poderá optar são as seguintes:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
23.3 A garantia contratual deverá ser prestada, no dia da assinatura do contrato a ser firmado.
23.4 Quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor da Prefeitura
Municipal de Rio do Antônio, de acordo o item 23.3.
23.5 A licitante vencedora obrigar-se-á a apresentar a garantia para o período integral da vigência
contratual, e, no caso de prorrogação do contrato a ser firmado, mantê-la válida e atualizada.
23.6 A garantia prestada somente será liberada ou restituída após o término da vigência do
contrato a ser firmado, mediante requerimento da licitante vencedora.
23.7 A perda da garantia em favor da Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, por inadimplemento
das obrigações contratuais firmadas, far-se-á de pleno direito, independente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial das demais sanções previstas no contrato a ser firmado.
23.8 A garantia deverá ser integralizada em no máximo 30 (trinta) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores e nos casos de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá
ser atualizada na mesma proporção, em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
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23.9 A qualquer tempo, mediante comunicação à Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, poderá
ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.
23.10 Se o valor da garantia for utilizado como pagamento de qualquer obrigação, a licitante
vencedora obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que for notificada pela Prefeitura Municipal de Rio do Antônio.
XXIV  PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado de acordo a medição; após ser devidamente atestada pelo
 * ? #+ @%KW
b) Não serão aceitas medições inferiores a 20,0% do contrato.
c) Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
XXV  REVISÃO E REAJUSTAMENTO
24.1 O contrato será reajustado, corrigindo-se monetariamente de acordo com as disposições do
artigo 3º da Lei Federal Nº 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
24.2 A data-base para reajustamento dos preços contratuais será a data da ordem de serviço.
XXVI. REGIME E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
25.1. O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Global
25.2. O Secretário Municipal de Obras, Urbanismos, Serviços Públicos e Transportes nomeará
servidores lotados na Secretaria com especial mandato da função fiscalizadora, que representarão
o CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da implementação do presente contrato e terão
poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual
omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante o
CONTRATANTE.
25.3. Competirá ao Município de Rio do Antônio, proceder o acompanhamento da execução dos
serviços prestados e materiais entregues, o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.
25.4. Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a execução
progressiva dos serviços e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados.
25.5. O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para
execução dos serviços autorizados.
XXVII  PENALIDADES
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26.1. O descumprimento parcial ou total de quaisquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
26.2. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com este município e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
26.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do serviço não realizado;
c) 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia
subsequente ao trigésimo.
26.4. A Administração se reserva ao direito de cobrar da contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVIII  RESCISÃO
27.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei nº. 8666/93.
27.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
27.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe, à Contratada, direito a qualquer indenização.
XXVIX - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
28.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu
todo ou em parte.
28.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e
oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou
indenização
XXX - DISPOSIÇÕES GERAIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6Q7GDEZFQWM0IDKAXVQUWG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio do Antônio

Sexta-feira
25 de Fevereiro de 2022
15 - Ano - Nº 3519

29.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
29.2. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade do
contratado.
29.3. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em
inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
29.4. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu
exemplar está devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I Memorial Descritivo;
Anexo II  Projeto Básico;
Anexo III  Planilha Orçamentária Detalhada;
Anexo IV  Cronograma;
Anexo V  Proposta de Preços;
Anexo VI  Declaração de Pleno Conhecimento do local da obra;
Anexo VII  Modelo de Procuração para a prática de atos concernentes
ao certame;
Anexo VIII - Modelo de Inexistência de menor no quadro da empresa;
Anexo IX  Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação;
Anexo X - Modelo de Contrato;
Anexo XI - Demais anexos.
29.5. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
29.6. A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum, a exoneração da Contratada
da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução
dos mesmos.
29.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Rio do Antônio, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Rio do Antônio, 24 de fevereiro de 2022.

.......................................................................
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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Anexo I

Memorial Descritivo da Obra
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Anexo II

Projeto Básico
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Anexo III

Planilha Orçamentária Detalhada
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Anexo IV

Cronograma Físico  Financeiro
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ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Preço total R$

Prazo de Validade da Proposta (

) DIAS

________, _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Declaramos ter realizado visita técnica ao local da obra, com o Sr. .............................,
responsável técnico da empresa ................................, acompanhado por ........., responsável
pelo Município de Rio do Antônio, tendo conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n°
002/2022, estando ciente das sanções factíveis de serem aplicadas.

.............. de.......................................de 2022.

..................................................................................
Responsável pelo Município de Rio do Antônio

Nome do representante legal:.................................................................
Razão social:...........................................................................................
CNPJ.......................................................................................................
Endereço:................................................................................................
Tel.:............................................ e-mail.:.................................................
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ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através
do
presente
instrumento,
nomeamos
e
constituímos
o(a)
Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob
o nº
.....,
residente à
rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame etc).

_____________, _____de __________________ de ________.

______________
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador _____de __________________ de ________.

______________
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas
as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar
nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art .
3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição
de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art .
3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor
do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05
(cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a
não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86 .

_____de __________________ de 200__.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, de um lado MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO - BA, doravante
denominada CONTRATANTE, CNPJ nº. 13.676.008/0001-53, situado na Praça Coronel Souza
Porto - centro, neste ato representado pelo seu titular GERSON DE SOUZA RIBEIRO, brasileiro,
maior, casado, portador de RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob o n° 147.631.638-41, de
outro lado doravante denominado CONTRATADA, a Empresa _____________ CNPJ nº______,
Inscrição Municipal nº ________, situado à ________________, representada pela pessoa física
do Sr. ...................., identidade............., residente e domiciliada na................., adjudicatária
vencedora da Tomada de Preços de nº 002/2022, Processo Administrativo nº 014/2022,
celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas
e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM
SUPERFICIAL DE RUAS NO DISTRITO DE UMBAÚBA, de acordo com as especificações
constantes no anexo I do edital.
§ 1º A contratada ficarão obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
§ 2º Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados
necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando,
através de declaração formal da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do
serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.
CLÁUSULA SEGUNDA  PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, a contar da data da emissão da
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57,
da Lei 8.666/93, desde que observadas as normas legais vigentes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O Contratante pagará à Contratada o preço de R$ .................
§1º - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
PODER 02 Poder Executivo
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
UNIDADE 15 URBANISMO
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Pavimentação de Vias Públicas, Praças e Lagradouros - 15.451.0451.1035.0000
Obras e Instalações 4.4.90.51.00
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado de acordo a medição, após ser devidamente atestada pelo
 * ? #+ @%KW
b) Não serão aceitas medições inferiores a 20,0% do contrato.
c) Os resultados das medições serão lançados em Boletim de Medição, conforme os quantitativos
dos serviços apurados;
d) Ocorrendo pequenas divergências nas medições apresentadas, as mesmas, desde que não seja
a final, serão aprovadas com as devidas ressalvas, e constituirão objeto de acerto na medição
subsequente.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA  REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
O contrato poderá ser reajustado, corrigindo-se monetariamente de acordo com as disposições do
artigo 3º da Lei Federal Nº 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
§ 1º A data-base para reajustamento dos preços contratuais será a data da ordem de serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se
a:
a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da
ABNT exigida, observar projeto básico (Anexo I);
b) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de
pronto socorro de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;
e) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e
outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos
serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar
eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
f)

zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante,
atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato,
inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
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h) apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados,
Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob
pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de
quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
i)

comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive
indicando o nome do responsável;

j)

providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando
pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre
as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante
e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
l)

observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos
seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
n) manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc.,
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e
pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das
obras/serviços.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante
obriga-se a:
1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
3. Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
4. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação
dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe
ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo
os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a
lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa
designada com poderes para:
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a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas
neste Contrato;
b) comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o,
constantes na Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigila em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado
às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1 º A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes
penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I. 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor dos serviços não realizados;
II. 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
§ 3º As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências
contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93.
§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
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§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que
assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso
fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução
judicial ou extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigila em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da comarca a
que esse município se encontra vinculado, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Rio do Antônio, ___ de ________ de _____________.

________________________________
Prefeitura Municipal de Rio do Antônio

________________________________
Contratada

Testemunhas

_______________________
_______________________
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
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