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EDITAL  

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2017. 

CARTA CONVITE Nº. 002/2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA, ESTADO DO PIAUÍ, 

inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.091/0001-93, com sede na Cidade 

de igual nome, sito a Av. Getulio Vargas, 303, Centro, através 

de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

portaria nº 031/2017 de 03 janeiro de 2017, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de CARTA-CONVITE n°. 002/2017, (MENOR PREÇO GLOBAL), 

em conformidade do Art. 45 § 1º, inciso I, ocasião em que serão 

recebidos os envelopes documentação e propostas de preço, que 

deverão ser entregues em envelopes lacrados, às 11:00 hs do dia 

03 de abril de 2017  ou no mesmo horário do primeiro dia útil 

subseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela data, 

na sala  das Licitações no endereço supracitado,  observando os 

critérios do art. 3º, e obedecidas todas as disposições contidas 

na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, Lei complementar nº 123/2006, e ainda, pelas 

disposições expressas neste convite, nas condições a seguir: 
 

OBJETO – Contratação de empresa para Reforma e recuperação de 

estrada vicinal. Trecho: Caraíbas/Lagoa de Dentro numa extensão 

de 15,4 km do Município de Itaueira-PI, relacionada em planilha 

em anexo, conforme especificações e quantificações à disposição 

dos licitantes na CPL no endereço acima. 

 

 
 

ENVELOPE 01.  

HABILITAÇÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Av. Getulio Vargas, 303, Centro 

CARTA CONVITE N° 002/2017 

Data: 03/04/2017 

Horário: 11:00 h  
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ENVELOPE 02.  

PROPOSTA COMERCIAL 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Av. Getulio Vargas, 303, Centro 

CARTA CONVITE N° 002/2017 

Data: 03/04/2017 

Horário: 11:00 h  

 

 

1. DA SUBORDINAÇÃO  

 

A presente CARTA-CONVITE subordina-se em seu todo, a Lei 

Federal nº 8.666/93 com as alterações feitas pela Lei Federal nº 

8.883/94. 

PARAGRAFO ÚNICO: Só poderão participar as empresas convidadas, 

cadastradas ou não. As cadastradas não convidadas e/ou não 

cadastradas poderão participar desde que manifestem interesse, 

com antecedência de até 24 horas, antes da abertura do certame, 

conforme artigo 22 § 3º da Lei 8.666/93. 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

2.1. O licitante deverá apresentar o C.R.C.(Certificado de 

Registro Cadastral) da Prefeitura Municipal de Itaueira,  em 

plena validade,e com todos os documentos também dentro da 

validade,ou no caso de não cadastrado , os  exigidos na Lei  

8.666 de 21 de junho de 1993 ,nos seus Arts. 28 a 31, com 

alterações feitas pela Lei 8.883 de 08 de junho de 1994, abaixo 

relacionados: 

 

2. 2 - Documentação Relativa á Situação Jurídica: 

  

a) Comprovante do Certificado de Registro Cadastral - CRC, 
dentro do prazo de validade, expedido pela Comissão 

Permanente de Licitação – CPL do Município de Itaueira-

PI, com atividade pertinente ao objeto ora licitado, na 

forma do art. 34 da lei nº 8.666/93. 

 

b) Apresentar os seguintes documentos na forma do art. 28 
da Lei nº 8.666/93: 

        I - cédula de identidade e CPF;  

        II - registro comercial, no caso de empresa 

individual;  
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        III - ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

        IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

  V - 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. 

 

VI - Comprovação, atualizada, de que contém no seu 

objeto social, atividade pertinente ao ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação. 

 

2.3 -  Documentação Relativa à Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual 
ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Quanto a Fazenda Pública Federal: 
C1) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de 

validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Fornecimento, mediante a apresentação do CRF – 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) Quanto a Fazenda Municipal: 
E1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do 

Licitante, dentro do prazo de validade; 

E2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do 

Licitante, dentro do prazo de validade; 

f) Quanto a Fazenda Estadual: 
F1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do 

Licitante, dentro do prazo de validade; 

F2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do 

Licitante, dentro do prazo de validade; 

g) Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público 

Municipal do licitante, dentro do prazo de validade; 

h) Atestado (s) de Capacidade Técnica emitidos por Pessoa 
Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que 
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o licitante já prestou serviço compatíveis com o objeto 

descrito no Termo de Referência. 

i) Certidão negativa de falência ou concordata ou 

recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, devidamente chancelado pela Junta 

Comercial e com o selo do CRC ou a DHP e termo de 

abertura e encerramento do balanço e certidão de 

regularidade profissional do contador, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

k) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 

l) Declaração única, a ser anexada no Envelope nº 01, 

conforme modelo de declaração ANEXO I, em papel timbrado 

da licitante e assinada por seu sócio-gerente. 

m) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

n) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado. 
O)Declaração da própria licitante de que visitou o local 

onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos, se 

inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da 

proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão 

quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a 

execução dos serviços; 

 

3. DA PROPOSTA 

 

3.1. O serviço cotado na proposta deverá corresponder à 

especificação do objeto da licitação descrito no 

preâmbulo desta Carta Convite. 

3.2. A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Estar redigida em língua portuguesa, devidamente 

assinada pelo responsável legal da empresa e as 

planilhas de preços além dos totais numéricos, 

deverão também constar por extenso o total geral, e 

obrigatoriamente deverão está assinadas pelo 

responsável técnico da empresa. 

a)Ser entregue envelopes das propostas, lacrado e 

rubricado no fecho, indicado em sua parte externa, o 

nome do proponente, nº da Carta-Convite, o dia, a 

hora e local de abertura. 

a) Estar datilografada ou impressa em 01(uma) via, 

papel timbrado ou equivalente ao da firma licitante, 

constando o CNPJ, endereço completo, telefone, fax, 

indicando o número desta CARTA-CONVITE. 

3.3. O preço unitário deverá ser expresso em moeda 

nacional corrente, contado apenas 02 (duas) casas 
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decimais após a vírgula, em algarismo arábico e por 

extenso somente para o total geral, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas e nele deverão estar computadas as 

despesas de frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e 

demais encargos incidentes. 

3.4. No caso de divergência entre a discriminação do 

preço, escrita em algarismo e aquele expressa por 

extenso, será considerado o preço em algarismos, para o 

respectivo item cotado. 

3.5. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 

(sessenta) dias, em caso de omissão, considerar-se-á 

aceito o prazo estabelecido. 

3.6. Verificando-se divergência entre o preço unitário e 

o total, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço 

total, para o respectivo item cotado. Se o licitante não 

aceitar a correção de tais erros, sua proposta será 

rejeitada. 

3.7 Não se admitirá proposta que apresente preço global 

ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, obedecendo 

ao disposto no art. 48, § 1º da Lei 8.666/93. 

3.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 

prevista neste Edital, inclusive financiamento 

subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem 

baseada na oferta dos demais Licitantes. 

3.9.  Será considerado inabilitado o licitante que 

deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, 

incompreensível, ilegível, com erro, omissão, qualquer 

exigência contida neste Edital. 

3.10. Decairá do direito de impugnar os termos do 

presente Edital o Licitante que, deixar de fazê-lo até o 

3º dia que anteceder a abertura das propostas. 

3.11. O prazo de validade da proposta deverá ser de 

60(sessenta) dias, em caso de omissão, considerar-se-á 

aceito o prazo estabelecido. 

 

3.12. O PRAZO PARA EXECUÇÃO SERÁ DE 60(SESSENTA) DIAS. A 

PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. 

3.13. A vigência do Contrato será de 60(SESSENTA) dias, 

a partir da sua assinatura. 

3.14. A proposta apresentada que não se adequar aos 

termos deste Edital será rejeitada pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

3.15. O contratado é responsável por todos os ônus e 

obrigações concernentes à legislação fiscal, social e 

tributária, bem como, pelos danos e prejuízos, que a 

qualquer título causar à Prefeitura Municipal de 

Itaueira ou a terceiros, em decorrência da execução dos 



 

 

 

                                 

 

 
 

Av. Getúlio Vargas – 303 – Centro – Itaueira – PI – CEP. 64.820-000 - CNPJ: 06.554.091/0001-93 – Fone: (89) 3559 - 1618 
 

serviços contratados, respondendo por si e seus 

sucessores. 

 

3.16. NOTA FISCAL-A nota fiscal será emitida somente 

correspondente ao serviço entregue, não aceitamos a nota 

Fiscal para posterior entrega, para não caracterizar que 

os serviços já foram entregues. 

 

 

4. DO PROCEDIMENTO 

 

 

7.1 Os trabalhos da CPL obedecerão aos trâmites abaixo 

estabelecidos: 

7.1.1 No local, dia e hora previstos no edital, 

receberá os envelopes contendo o a documentação, os 

quais serão abertos antes e as propostas abertas 

imediatamente após a fase de habilitação, desde que 

haja renúncia expressa ao direito de interpor 

recurso por parte de todas as licitantes, 

devidamente registrada em Ata. 

7.2 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos 

envelopes, nenhum outro    poderá ser recebido; 

7.3 Serão desclassificadas as documentos e propostas 

que não contiverem as informações requeridas no item 

2(dois) e 3(tês) e seus sub-itens, ou que 

contrariarem este Edital; 

7.4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou 

todas as propostas forem desclassificadas a CPL 

poderá fixar aos Licitantes o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentação de nova documentação ou 

de outras propostas, escoimadas nas causas que 

determinaram a inabilitação ou desclassificação; 

7.5 A critério da CPL, poderão ser relevados erros ou 

omissões formais, de que não resultem prejuízo para o 

entendimento das Propostas; 

7.6 Será lavrada Ata circunstanciada da reunião, onde 

constarão todas as ocorrências da reunião. 

 

 

5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1 No horário, dia e local estabelecido neste Edital, 

os licitantes apresentarão, em separado, os envelopes 

de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS. 

 

8.2  Após a entrega dos envelopes nº 01 - DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, será 

aberto inicialmente, o envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO contendo a documentação, esta, depois de 
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rubricada pelo Presidente e membros da Comissão 

Permanente de Licitação, será oferecida ao exame e à 

rubrica dos representantes dos concorrentes presentes 

à sessão, estando tudo em conformidade com o edital, a 

será aberto o envelope n° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, a 

Comissão procederá à classificação e ao julgamento da 

licitação, tipificada como de menor preço global, 

indicando em relatório circunstanciado, a proposta 

considerada vencedora.. 

 

8.3 A Comissão Permanente de Licitação examinará os 

documentos de habilitação de cada licitante e após 

divulgará o resultado de habilitação em sessão 

pública, previamente marcada ou através de publicação 

na imprensa oficial. 

8.4 Na hipótese de interposição de recurso na fase de 

habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação notificará as licitantes do seu resultado, e 

convocará os interessados para nova sessão pública 

para abertura das Propostas Comerciais das licitantes 

habilitadas, caso não tenha sido modificada a decisão 

anterior; 

 

8.4.1 Se houver alteração do resultado do julgamento 

anterior será aberto novo prazo recursal. 

 

8.5 Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem 

às exigências previstas neste Edital. 

 

8.6 O Envelope nº 02 devidamente lacrado e rubricado, 

contendo a PROPOSTA COMERCIAL da licitante inabilitada 

será devolvido nas respectivas sessões públicas; 

 

8.6.1 Caso o representante da licitante inabilitada se 

recuse a receber o Envelope nº 02 nas respectivas 

sessões públicas, ou não o retire no prazo de até 20 

(vinte) dias úteis após a data de homologação da 

licitação, o mesmo poderá ser destruído lavrando-se o 

competente termo. 

 

 

6. DO JULGAMENTO 

 

6.1. As propostas serão julgadas e classificadas pelo 

critério de menor preço GLOBAL, desde que seja satisfaça 

as especificações TÉCNICAS, constantes desta CARTA-

CONVITE. 

6.2. Havendo igualdades de condições entre as propostas, 

proceder-se-á ao desempate mediante sorteio, após a 
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aplicação do disposto no § 2º do art. 3º da Lei Federal 

nº 8.666/93 republicada em 06/07/94 e da Lei 

complementar nº 123/2006.  

6.3. A Comissão Permanente de Licitações poderá optar 

pela convocação dos demais proponentes, obedecida 

sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo 

e condições propostas pelo primeiro classificado, no 

caso de não comparecimento para entrega, da licitante 

vencedora, e para recebimento da ordem de serviço.  

6.4. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a 

conclusão desta licitação, se a Prefeitura, vier a ter 

conhecimento de fato ou circunstância superveniente 

sobre a licitante que desabone sua idoneidade ou 

capacidade técnica e/ou financeira. 

6.5. Não havendo desistência, a Comissão manterá em seu 

poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os 

envelopes devidamente fechados e rubricados, até o 

término do período recursal de que trata a alínea “a”, 

inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. 

6.6. Após o término do período recursal, será comunicado 

aos licitantes o dia e hora da sessão específica para a 

abertura das propostas. 

6.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes das 

licitantes inabilitadas. 

6.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à 

abertura dos envelopes das propostas rubricadas pelos 

licitantes presentes e pela Comissão.   

 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

 

7.1 A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser 

dirigida à autoridade que assinou o Edital e 

protocolada na Prefeitura Municipal de Itaueira. 

 

a) por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada no preâmbulo deste Edital; 

 

b) pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada no preâmbulo deste Edital. 

 

7.1.1 Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de 

prazo, a exclusão da data fixada no preâmbulo deste 

Edital e a inclusão da data do vencimento para o 

recebimento das impugnações; 

 

7.1.2 Apresentada a impugnação a mesma será respondida 

ao interessado, dando-se ciência aos demais 

adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope 

contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
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7.1.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante 

não a impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, 

devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL à Comissão 

Permanente de Licitação, junto com as outras 

licitantes, na data, hora e local fixados no preâmbulo 

deste Edital. 

  

7.2 Divulgada a decisão da Comissão Permanente de 

Licitação, no tocante à fase de habilitação ou de 

classificação, se dela discordar, a licitante terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 

contado da data de divulgação do resultado da 

respectiva fase, exceto se dela renunciar 

expressamente. 

 

7.3 Interposto o recurso, em qualquer fase da 

licitação, dele se dará ciência formalmente aos demais 

licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis; 

 

7.4 Os licitantes poderão defender seus interesses na 

licitação por todos os meios juridicamente aceitáveis, 

inclusive com formulação de RECURSOS contra as decisões 

adotadas pelos condutores do processo. 

 

7.5 A propositura de recursos administrativos sobre o 

presente certame, obedecerá ao que estabelecem os 

incisos I, II e III do artigo 109, da Lei n
o
 8.666/93, 

como segue: 

 

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 

casos de: 

 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do 

Art. 79 desta lei; 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa. 

 

II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
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hierárquico; 

 

III - Pedido de reconsideração, de decisão de 

Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou 

Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º do 

art. 87 desta lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

intimação do ato. 

 

7.6 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido 

de reconsideração se inicia ou ocorre sem que os 

autos do processo estejam com vista franqueada ao 

interessado. 

 

7.7 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo 

com as exigências e condições deste Edital não será 

conhecido, como também aqueles interpostos fora do 

prazo. 

 

7.8 Na hipótese de recurso contra a decisão da CPL, 

na fase de julgamento da habilitação, os envelopes 

contendo as propostas permanecerão cerrados em 

invólucro que será rubricado por todos os presentes 

na reunião, para posterior abertura, em data que será 

fixada pela CPL, o que fará constar em Ata; 

 

7.9 Depois de decididos os recursos eventualmente 

interpostos, o processo de licitação será submetido à 

autoridade competente para que se proceda à devida 

homologação e conseqüente adjudicação. 

 

 

8. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVA 

 

8.1 O descumprimento das obrigações e demais 

condições do Edital sujeitará a Licitante às 

seguintes sanções: 

I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, 

poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da 

CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem 

exclusão das demais penalidades previstas no art. 

87, da Lei Nº 8.666/93; 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em 

licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a contratada ressarcir 

à Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o, prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

 

8.2 Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em 

qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação 

do ato; 

8.3 As sanções pelo descumprimento das obrigações 

Contratuais estão previstas no Termo de Contrato, 

parte integrante deste Edital de Carta Convite. 

 

9. DAS PENALIDADES 

 

7.1. O Fornecedor ou prestador de serviços que 

deixar de cumprir as condições estabelecidas na 

CARTA-CONVITE e na proposta apresentada ou fizer de 

outro modo defeituoso, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Seção II, Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93, republicada em 06/07/94, estará sujeito à 

aplicação de multa, conforme abaixo: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia sobre 
o valor do material fornecido no mês imediatamente 

anterior, quando o adjudicatório, sem justa causa, 

deixar de cumprir dentro do prazo proposto a 

obrigação assumida e, 2% (dois por cento) ao dia 

sobre o valor do material não entregue ou serviço 

não prestado, depois de decorridos 15 (Quinze) 

dias de atraso, sem manifestação do adjudicado, 

ficando assim, caracterizado o seu desinteresse, 

dando causa ao cancelamento da Nota de Empenho e 

conseqüentemente rescisão contratual, a Comissão 

convocará o vencedor mais próximo, obedecendo 

sucessivamente a ordem de classificação obtida dos 

licitantes remanescentes, para fazê-lo ou entregar 

os produtos em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com 

o ato convocatório, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no art. 81 

desta Lei.  § 2º Art. 64 da Lei nº 8.666/93.  

b) O licitante que se enquadrar na letra “a”, não 
poderá participar de licitações pelo prazo de 01 

(um) ano, a partir da data da última licitação. 
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10. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO E CONTRATO 

 

10.1 A licitante vencedora será convocada para 

firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da convocação, quando 

deverá indicar: 

 

10.1.1 Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado 

civil e nacionalidade do responsável pela 

assinatura do Contrato; 

 

10.1.2 Número da conta corrente, da agência e do 

banco, em que será efetuado o pagamento. 

 

10.1.3 Na hipótese da empresa vencedora se recusar 

a assinar o Contrato, a Contratante convocará a 

segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

item 8 (DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS); 

 

10.1.3 O presente edital, o projeto básico, bem 

como a proposta da Licitante, integrarão o 

contrato independentemente de transcrição. 

 

 

11. DOS PRAZOS E CONDIÇOES 

 

11.1 O prazo previsto para inicio dos Serviços é 

de imediato, contados do recebimento da (OS) Ordem 

de Serviços. 

11.2 O Departamento competente emitirá a Ordem de 

Serviços em 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do Contrato assinado; 

11.3 A Contratada terá 03 (três) dias úteis para 

receber a Ordem de Serviços e iniciar o objeto do 

Contrato 

 

 

12. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1 O Contrato deverá ser acompanhado e 

fiscalizado por um representante da Contratante 

especialmente designado. 

 

12.2 O representante anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do Contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

 



 

 

 

                                 

 

 
 

Av. Getúlio Vargas – 303 – Centro – Itaueira – PI – CEP. 64.820-000 - CNPJ: 06.554.091/0001-93 – Fone: (89) 3559 - 1618 
 

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem 

a competência da fiscalização por parte do 

representante, deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

12.4 O contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

12.5 A inadimplência do contrato, com referência 

aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferem à Administração Pública a 

responsabilidade do seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a 

regularização e o uso das obras e edificações, 

inclusive perante o Registro de Imóveis; 

 

12.6 A administração Pública responde 

solidariamente com o contratado pelos encargos 

previdenciários resultantes da execução do 

contrato, nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.812, 

de 24 de julho de 1991. 

 

12.7 O contrato poderá ser rescindido, pela 

contratante, unilateralmente, por justa causa, 

quando a contratada deixar de cumprir obrigações 

trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas 

atinentes à segurança e saúde no trabalho. 

 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em moeda corrente no país, na 

Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal 

de Itaueira - PI 30 (trinta) dias após a elaboração de 

medição dos serviços executados, e apresentação da nota 

fiscal, em 02 (duas) vias correspondente ao serviço 

entregue, após a conferência do mesmo, na qual, deverá 

constar o número da carta convite nº 002/2017, de acordo 

com a Ordem de serviço da Secretaria Municipal de Obras, 

ou ainda, a critério da administração. 

 

14. DOTAÇÃO 

 

14.1 Fonte de Recurso: As despesas decorrentes da 

contratação correrão à conta do Convênio 

7.93.07.0202/00 e pelo Orçamento Municipal para o 

Exercício 2017. 
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15. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

15.1. No interesse da Prefeitura Municipal de Itaueira – 

PI o processo licitatório poderá ser revogado ou anulado 

sem que caiba aos seus participantes indenização de 

qualquer natureza. 

15.2. Da Supressão: Os quantitativos poderão ainda ser 

aumentados ou diminuídos, observando-se os limites 

previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, 

republicada em 06/07/94. 

15.3. Serão desclassificadas as propostas que 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, comparados aos preços de mercado. A 

Comissão, poderá promover diligências de acordo com as 

disposições da legislação pertinentes para dirimir 

dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar 

condicionantes a perfeita análise das propostas. 

Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual 

solicitação de originais dos documentos, principalmente 

referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das 

possibilidades dos Licitantes, deverão estar disponíveis 

para serem apresentados se solicitados, na sessão de 

abertura das propostas. 

15.4. Não haverá PAGAMENTO ANTECIPADO nas compras ou 

serviços, exceto em casos excepcionais autorizados pelo 

Secretário. 

15.5. As firmas deverão observar e cumprir as condições 

específicas se for o caso, constante do anexo II que faz 

parte e integra a presente CARTA-CONVITE. 

15.6. Os casos omissos serão submetidos à Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

16. DO FORO 

 

16.1. Para dirimir as questões oriundas desta licitação 

e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária 

da Justiça da Comarca que pertence o Município de 

Itaueira no Estado do Piauí. 

 

Itaueira – PI, 24 de Março de 2017. 

__________________________________ 

Lucas Santos Rodrigues 

Presidente da CPL 

_______________________________            _________________________________ 

  Rosa Mendes Ribeiro                Ronaldo Araújo Rocha 

     Secretária                Membro 

Visto: 
Elberty Rodrigues de Araújo 
         Assessor Jurídico  
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ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Itaueira -PI 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Ref. Carta Convite N° 002/2017 

Processo Administrativo Nº 023/2017 

 

 

Atendendo as exigências da Carta Convite em epigrafe, declaramos 

expressamente que: 

 

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer 

restrição com as condições dessa licitação, expressas no 

edital e todos os seus anexos. 

 

2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa 

habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar 

ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus 

órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos 

por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou 

concessionária de energia elétrica. 

 

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis 
técnicos e demais profissionais, não figuram empregados do 

Município de Itaueira, nem da empresa contratante ou outro 

órgão ou entidade a ela vinculada. 

 

4. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o 

inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

 

5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de 

execução dos fornecimentos. 

 

6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e 

abertura. 

 

_________________, ____ de ____________________ de 2017. 

 

 

Assinatura do representante Legal 

 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO II 

 

Planilhas Orçamentárias 

 

 

Trecho: Caraibas / Lagoa de Dentro Municipio: Itaueira - PI 

Extensão 15,4 KM Largura da Estrada 5,00 M 

Largura 5 M Encargos Sociais Mão de Obra: 123,90% (hora) 

        Item Descriminação Unid. Quant. V. Unit. R$ V. Total R$ 

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.01 
Placa de identificação 0.80x0.50 
c/assentamento 

Unid. 1 
500,00 500,00 

        V. Total 500,00 

2.00 TERRAPLANAGEM         

2.01 
Regularização mecânica da faixa de dominio 
sendo = 5mx1000 = 5000m² x 05km 

M² 56.000,00 0,55 30.800,00 

        V. Total 30.800,00 

3.00 MOVIMENTO DE TERRA         

3.01 
Carregadeira escavadeira, enchedeira, 
caminhão basculante 

M³        8.400,00  2,80 23.520,00 

3.02 Caminhão basculante 12m³ a 15 Km da jazida M³        8.400,00  4,19 35.180,04 

  
      

    V. Total 58.700,04 

TOTAL GERAL 90.000,00 

 

 

 

Valor total em reais R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
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ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº. __________/2017. 

 

MINUTA DO CONTRATO PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 

VICINAL, TRECHO: CARAIBAS/LAGOA 

DE DENTRO NUMA EXTENSÃO DE 15,4 

KM DO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA – PI, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA 

ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA 

_________________________, 

CONSTANTES DO AUTO AUTORIZATIVO 

QUE SUSTENTA AS CONTRATAÇÕES, NO 

RELATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

n° 023/2017, CARTA CONVITE Nº 

002/2017, QUE ORIGINOU O PRESENTE 

CONTRATO Nº _______/2017 NA FORMA 

ABAIXO: 

 

Aos ______ dias do mês de ________ do ano de 2017, nesta cidade 

de ITAUEIRA, Estado do Piauí, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITAUEIRA, ESTADO DO PIAUÍ, doravante chamada de CONTRATANTE, 

inscrita no CGC sob nº 06.554.091/0001-93, estabelecida na Av. 

Getúlio Vargas, 303, Centro, neste ato representada pelo Sr. 

Prefeito Municipal, Quirino de Alencar Avelino, e, de outra 

lado, a empresa,    ______________________, com sede na 

___________, Centro, Cep ______, , inscrita no C.N.P.J. 

_________, e no Cadastro Estadual sob o nº ____________, neste 

ato representada pelo Senhor __________________, residente e 

domiciliado na __________, doravante chamada de CONTRATADA; 

tendo em vista a homologação, pela CONTRATANTE, da Carta Convite 

Nº 002/2017, conforme  Processo Administrativo nº 023/2017, e o 

que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a 

fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de 

transcrição e em conformidade com as normas da Lei nº 8.666, de 

22/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 

08/06/94, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E JURÍDICOS DO 

CONTRATO – O presente contrato administrativo fundamenta-se: 
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1. No Processo de Licitação, Modalidade Carta Convite n.º 

002/2017, tipo menor preço global. 

2. No Estatuto Nacional de Licitação e Contratos 

Administrativos, Lei 8.666/93 e demais legislação aplicável à 

espécie. 

3. Nos termo propostos pelo(a) CONTRATADO(A) que, 

simultaneamente: a) constem do processo administrativo 

epigrafado; e, b) não contrariem o interesse público. 

4. Nos princípios gerais de direito público; e 

5. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e nas disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO: A CONTRATADA se obriga 

a executar com absoluta diligência e fidelidade, para executar 

os serviços de recuperação de estrada vicinal Trecho Caraíbas a 

Lagoa de Dentro com extensão de 15,4 (quinze, quatro) km, Zona 

Rural do Município de Itaueira – PI, para a Secretaria Municipal 

de Obras, relacionado na planilha em anexo, em conformidade com 

as normas estabelecidas na Carta Convite n.º 002/2017 que, com 

seus anexos, integram este instrumento, independentemente de 

transcrição, para todos os fins e efeitos legais de acordo com a 

autorização de serviços e Especificações Técnicas, conforme 

Planilhas básicas do projeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LOCALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços objeto do presente CONTRATO, deverão ser executados 

nos locais indicados nas planilhas do projeto básico, no 

município de Itaueira - PI. A CONTRATADA declara ser conhecedora 

da infra-estrutura e dos serviços a serem executados e demais 

fatores necessários para o cumprimento deste CONTRATO. 

CLÁUSULA QUARTA – DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO À 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A aparelhagem e o material necessário à 

execução dos trabalhos serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

assim como a mão-de-obra do pessoal que prestará serviços etc. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA 

EXECUÇÃO - Os serviços ora contratados obedecerão às 

especificações do Projeto, reservado à CONTRATANTE o direito de 

rejeitar o material, caso o mesmo não seja de acordo com a 

exigência desta Secretaria, ou serviços que não estiverem de 

acordo com as referidas especificações, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: DO REGIME DE EXECUÇÃO - O objeto deste 

Contrato será executado por preço global. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

I - DO CONTRATANTE 



 

 

 

                                 

 

 
 

Av. Getúlio Vargas – 303 – Centro – Itaueira – PI – CEP. 64.820-000 - CNPJ: 06.554.091/0001-93 – Fone: (89) 3559 - 1618 
 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, o 

CONTRATANTE se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste 

Instrumento; 

b) Reter na fonte 5% (cinco por cento), a título de ISS, sob 

pena de responsabilidade funcional do responsável pelas 

finanças públicas municipais, e repassar o valor retido a 

Secretaria Municipal da Receita, na forma da lei; 

c) Reter na fonte os demais tributos eventualmente 

incidentes sobre os serviços e repassar a quem de direito, 

na forma e prazos legais, sob pena de responsabilidade.   

d) permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde 

serão realizados os serviços; 

e) fiscalizar a execução dos serviços por um representante 

da CONTRATANTE, a quem compete também anotar no Diário de 

Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

Contrato, determinando o que for necessário para regularizar 

as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade 

competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua 

competência, em temo hábil, para adoção das medidas 

convenientes. Designar um profissional para, na qualidade de 

fiscal, acompanhar a execução do objeto deste CONTRATO; 

 

II - DA CONTRATADA 

 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras 

previstas neste CONTRATO e na legislação pertinente, as 

seguintes: 

a) cumprir fielmente o presente CONTRATO, de modo que no 

prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 

concluídos e acabados, em perfeitas condições de uso e/ou 

funcionamento; 

b) observar, na execução dos serviços, as leis, os 

regulamentos, as posturas, inclusive de Segurança e Medicina 

do Trabalho e de Segurança Pública, bem como as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

c) a fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, 

materiais e mão-de-obra necessários à instalação e 

manutenção; 

d) fornecer, utilizar na execução dos serviços, equipamentos 

e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira 

qualidade da CONTRATANTE; 

e) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de 

equipamentos ou de serviços executados, bem como 

acompanhamento tecnológico no serviço, quando exigidos pela 

fiscalização; 

f) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as 

decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, 

social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando 

exigida, cópia dos documentos de quitação; 
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g) responder por todos os ônus referentes aos serviços ora 

contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, 

como também os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente 

Contrato; 

i) responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a 

sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão 

de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, 

de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

j) responsabilizar-se: 

I - por quaisquer danos causados por seus empregados, 

dentro da área e das dependências dos locais onde serão 

executados os serviços; 

II - pela qualidade e a quantidade dos materiais 

empregados, assim como o processo de sua utilização, 

cabendo-lhe, inclusive, a execução dos serviços que, não 

aceitos pela fiscalização, devam ser reposto; 

III - pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e 

serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 

despesas referentes à obra, inclusive licença em 

repartições públicas, registros, publicações e 

autenticações do Contrato e dos documentos a ele 

relativos, se necessário; 

lII) repor o material, sem ônus para o CONTRATANTE, caso 

não atendam as especificações, da Prefeitura Municipal 

de Itaueira; 

m) substituir o material incorporado às obras, sem ônus para 

a CONTRATANTE, caso não esteja de acordo com os padrões de 

qualidade e durabilidade necessários; 

n) a não efetuar quaisquer gastos para propósitos diversos 

do pactuado neste CONTRATO;  

o) manter, durante a execução do CONTRATO, todas as 

condições da habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

p) indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para 

representá-la na execução do CONTRATO. 

q) Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente (impacto 

ambiental), será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 

que ficará sujeita as penalidades previstas na legislação 

ambiental vigente. 

r) É vedada a sub-contratação de parte ou de sua totalidade 

do contrato, sob pena de sua inabilitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR DOS SERVIÇOS. Pela execução dos 

serviços a que alude este CONTRATO. O valor do contrato será 

estimado em R$ _____________________(_____________), que 

representa o montante da proposta da CONTRATADA, sendo que os 

demais encargos pertinentes ao serviço, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO E DO EMPENHO: As despesas 

decorrentes deste Contrato, estipulada na Cláusula sétima, 

ocorrerá por conta do Convenio 7.93.07.0202/00 e Orçamento 

Municipal para o exercício 2017. 

 
CLÁUSULA NONA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRATADA.  

O pagamento será efetuado em moeda corrente no país, na 

Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Itaueira - PI 30 (trinta) dias após a elaboração de medição dos 

serviços executados, e apresentação da nota fiscal, em 02 (duas) 

vias correspondente ao serviço entregue, após a conferência do 

mesmo, na qual, deverá constar o número da carta convite nº 

002/2017, de acordo com a Ordem de serviço da Secretaria 

Municipal de Obras, ou ainda, a critério da administração. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O valor devido pelo serviço executado 

será determinado pelo representante da CONTRATANTE. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Caso o representante da CONTRATANTE não 

concorde com as parcelas de desembolso apresentadas poderá 

alterá-la, determinando o pagamento da quantia aprovada. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA poderá recorrer da decisão 

do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA – No caso de eventual atraso de pagamento, o 

valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao 

mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua 

efetivação, calculados pro rata die, sobre o valor da Nota 

Fiscal/Fatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA E PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: A validade deste Instrumento decorrerá de sua 

assinatura tornando-se eficaz a partir da publicação, em 

extrato, no Diário dos Municípios, que será providenciada pela 

CONTRATANTE, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 

nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, e sua vigência será 

de 60(sessenta) dias, cujo prazo poderá ser prorrogado mediante 

aditivo para efeito de pagamento. 

Parágrafo Único - O prazo para execução será de: 60 (sessenta) 

dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LICITAÇÃO - O presente Contrato 

está consubstanciado no procedimento licitatório, realizado na 

forma da Lei n.º 8.666/93, consoante processo Carta Convite n.º 

002/2017. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA - A CONTRATANTE, poderá 

proceder a retenção na fonte, a título de garantia, de quantia 

de R$ ___________ (_______________), correspondente a 5% do 

valor do CONTRATO. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar 

a garantia, 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. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Sub-cláusula 

anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, após 

esgotado o prazo recursal. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a 

ser utilizado pela CONTRATANTE. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida 

definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no 

caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, 

automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive 

recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – Pela 

inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

I. advertência; 

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 

do evento não cumprido, até o limite de 10% (cinco por cento) 

do valor total do Contrato. 

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em 

licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As sanções previstas nos incisos I, III 

e IV do item anterior, poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

    

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As multas e outras sanções previstas 

neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 

fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 

devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As multas serão recolhidas, via 

depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer 

prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor 

da multa, do seus créditos será retido o valor da mesma, 

corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados 

para atualização dos débitos fiscais. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO – O descumprimento de 

qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim 

como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em 

suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de 

rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à 

CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo 

com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Este Contrato poderá, ainda, ser 

rescindido nos seguintes casos: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 

CONTRATADA; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade 

ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, 

prejudique a execução deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este 

Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

d) cometimento reiterado de faltas, anotadas no diário de 

ocorrências; 

e) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 

antecedência de 15 (quinze) dias, com o pagamento dos serviços 

realizados até a data comunicada no aviso de rescisão; 

a) no caso de descumprimento da legislação sobre 

trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Na hipótese do Contrato ser rescindido por 

negligência da CONTRATADA, esta ficará sujeita às seguintes 

conseqüências, sem prejuízo de outras sanções contratuais e 

legais: 
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a) assunção imediata do objeto do Contrato pela CONTRATANTE, no 
estado e local em que encontrar; e 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, 

material e pessoal empregados na execução do contrato, pela 

CONTRATANTE, necessários à sua continuidade, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO – A publicação do presente 

Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até 

o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a 

expensas da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA FRAUDE E CORRUPÇÃO – A CONTRATADA 

deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução 

do contrato, estando sujeita às sanções previstas na legislação 

brasileira e nas normas da ABNT. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO reserva-se ao direito de, 

diretamente ou por agente por ele designado, realizar inspeções 

ou auditorias nos registros contábeis e nos balanços financeiros 

da CONTRATADA relacionados com a execução do Contrato. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Se, de acordo com o procedimento 

administrativo do MUNICÍPIO, ficar comprovado que um funcionário 

da CONTRATADA ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas 

corruptas, a Prefeitura poderá declarar inelegível a CONTRATADA 

e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas 

corruptas, temporária ou permanentemente, para participar em 

futuras Licitações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Declaram as 

partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

As regras deste contrato prevalecem sobre as consignadas na 

Carta Convite nº 002/2017, na hipótese de dispuserem 

diversamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Itaueira – PI, como 

o único competente para solução de qualquer conflito decorrente 

do presente Contrato com renúncia a qualquer outro por mais 

competente que seja. 

 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o 

presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, 

para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 

abaixo, que a tudo assistiram. 
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Itaueira - PI,___de _________de 2017. 

 

 

______________________________                                                        

Quirino de Alencar Avelino 

Prefeito Municipal 

 

_____________________________ 

Contratada 

 

Testemunhas: 

__________________________________ 

CPF: 

 

 

__________________________________ 

CPF:                                

 

 


