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CARTA CONVITE Nº 002/2013 
 
 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE ROSÁRIO DO SUL-RS, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 
Municipal nº 16, de 26 de outubro de 2011, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que no dia 15 de outubro de 2013, às 
10h, na sala de reuniões do Departamento de Licitações, localizado na Rua 
Amaro Souto nº 2203, a Comissão Permanente de Licitações, se reunirá para 
receber documentação e propostas, objetivando a aquisição e instalação de 
Sistema Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA – Para Raio) junto à 
sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rosário do Sul-RS, em regime de 
empreitada, do tipo menor preço global. 

 
Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora 

licitado, cadastradas ou não, desde que convidadas pelo Órgão licitador (em 
número mínimo de três), que o estenderá aos demais cadastrados no 
Município de Rosário do Sul, que manifestar sua intenção de participar no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da hora aprazada para o 
recebimento dos envelopes de documentos e proposta. 

 
 
 

1 DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a aquisição e instalação de 

Sistema Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA – Para Raio) junto à 
sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rosário do Sul-RS, em regime de 
empreitada, do tipo menor preço global, conforme especificações do objeto 
contidas no ANEXO I do presente Edital. 

 
 
 

2 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA 
 
Os documentos necessários para habilitação e as propostas serão 

recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, 
respectivamente como de nº 01 e nº 02, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

 
No primeiro: 
 
AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS 
CARTA CONVITE Nº 002/2013 
ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome da empresa) 
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OBJETO: aquisição e instalação de SPDA-Para Raio junto à 
Câmara Municipal de Vereadores de Rosário do Sul. 

   
 
No segundo: 
 
AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS 
CARTA CONVITE Nº 002/2013 
ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA 
PROPONENTE (Nome da empresa) 
OBJETO: aquisição e instalação de SPDA-Para Raio junto à 

Câmara Municipal de Vereadores de Rosário do Sul. 
 
 

2.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 
01: 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) 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; 

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

 
d) prova da regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da 
Receita Federal e Certidão Negativa de débitos quanto à dívida ativa  da 
União, expedida pelo Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e do 
Município sede da empresa ou prestadora de serviço; 

 
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

   
f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

  
g) atestado de capacidade operacional em nome da empresa, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o 
ora licitado; 

  
h) declaração em conformidade com o Decreto nº 4.358/02, que atende 
ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III); 
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i) declaração, sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de 
que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a 
administração pública (ANEXO IV); 

                                      
j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011). 

                                     
2.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 
42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar, no envelope 
de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 
documentos previstos no item 2.1 deste edital. 

              
2.2.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, 
receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais), gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, consoante prevê o art. 34 da Lei 11.488/2007, 
desde que também apresentem no envelope de habilitação, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadrem no limite da receita 
referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.1, deste 
edital. 

 
2.3 A microempresa e empresa de pequeno porte, bem como, a 
cooperativa que atender ao item 2.2, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
02 (dois) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 
do certame. 

         
2.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

        
2.3.2 O prazo de que trata o item 2.3 poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, a critério da administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 
2.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3, 
implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das 
penalidades contidas neste edital, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

 
2.4 Os documentos constantes no item 2.1, poderão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário público do 
município ou publicada em órgão de imprensa oficial. Os documentos que 
puderem ser extraídos de sistemas informatizados (internet), também ficam 
autorizados, com a observância de que a veracidade destes será submetida à 
comprovação pela Administração. 
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2.5 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta 
de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a 
respeito dos atos constantes na presente licitação. 

      
2.6 O envelope nº 02 deverá conter: 
  
a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e na última pelo 
representante legal da empresa, mencionando o preço global do objeto desta 
licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-
obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 
empreendimento etc.). 

 
Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 

(sessenta) dias a contar da data aprazada para a sua entrega. 
  
Observação 2:  quaisquer inserções na proposta que visem 

modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 
inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 
instrumento  convocatório. 

 
 
 

3 DO JULGAMENTO 
 

3.1 Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será 
realizado pela Comissão de Licitações, levando em consideração o menor 
preço para aquisição dos objetos licitados. 

  
3.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto 
nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

 
 
 

4 CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 

4.1 Como critério de desempate será assegurado preferência de 
contratação às microempresas, às empresas de pequeno porte e às 
cooperativas que atenderem ao disposto do item 2.2, deste edital. 

 
4.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem 
como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por 
cento) à proposta de menor valor. 

 
4.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, 
ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto. 

 
4.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á de 
seguinte forma: 
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a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 
(dois) dias, nova proposta, por escrito àquela considerada, até então, de 
menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame; 

 
b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar  proposta inferior a de 
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
que se enquadrarem na hipótese do item 2.2 deste edital, a apresentação de 
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item. 

 
c) se  houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno  
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para 
estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova  
proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 
4.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfazer as exigências do item 4.2 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta de menor valor. 

 
4.4 O disposto nos itens 4.1 à 4.3, deste edital, não se aplicam às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as 
exigências do item 2.2, deste edital).  
  
4.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 
 
 

5 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 

5.1 Somente serão aceitas as propostas que não excederem o valor máximo 
global admitido de R$ 8.890,22 (oito mil, oitocentos e noventa reais e 
vinte e dois centavos), pelo fornecimento e instalação dos objetos.  

   
5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 
desconformidade com este Edital, com preços por item superestimados ou 
inexequíveis. 

 
 
 

6 DOS RECURSOS 
 
Em todas as fases da presente licitação serão observadas as 

normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n° 
8.666/93. 
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7 DOS PRAZOS 

 
7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei n° 8.666/93. 

 
7.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o 
transcurso do prazo constante do item 7.1. 

 
7.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, 
sem prejuízo da aplicação de pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor do contrato e mais suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos. 

 
7.4 O prazo de entrega e instalação dos itens licitados é de 30 (trinta) dias 
a contar da assinatura do contrato. 

 
 
 

8 DAS PENALIDADES 
 
8.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 
(quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 

 
8.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

 
8.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total de contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não 

adimplido do contrato.   
 
 
 

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

9.1 O pagamento será efetuado à vista, após a efetiva prestação dos 
serviços, mediante o recebimento da nota fiscal ou fatura acompanhada do 
relatório aprovado por servidor responsável pela fiscalização da Câmara 
Municipal de Vereadores. 
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9.2 Ocorrendo atraso no pagamento superior a 30 (trinta) da conclusão do 
serviço, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 
a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata. 

 
9.3 Serão processados as retenções previdenciárias nos termos da lei que 
regula a matéria. 

 
 
 

10 DAS OBRIGAÇÕES 
 

10.1 Os serviços serão prestados na sede da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rosário do Sul, conforme especificações contidas no ANEXO I 
do presente Edital. 

 
10.2 A empresa vencedora assume perante a Administração Pública toda e 
qualquer responsabilidade com os produtos a serem entregues. 

 
 
 

11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa 

Jurídica. Conta própria da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
 
 

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
qualquer disposição do presente edital. 

 
12.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou 
propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital. 

 
12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 

 
12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações. 

 
Observação: não serão lançadas em ata consignações que 

versem sobre matéria objeto do recurso próprio, como por exemplo, sobre os 
documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso  I, “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93). 
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12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não 
serão admitidos à licitação participantes retardatários. 

 
12.6 Do contrato a ser assinado com vencedor da presente licitação 
constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de 
rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 à  79  da Lei nº 
8.666/93. 

                                    
12.7 De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatório, 
caberá recurso nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
12.8 A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica 
a total concordância com as condições do Edital. 

 
 
 

13 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
  
Os interessados poderão obter maiores informações junto ao 

Departamento de Licitações desta Prefeitura, das 07h30min às 12h30min, de 
segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (055) 3231-2844, Ramal 217. 

O presente edital encontra-se disponível na página eletrônica da 
Prefeitura de Rosário do Sul (www.prefeituraderosario.com.br). 

 
 
 

14 DOS ANEXOS 
 
Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes 

deste Edital: ANEXO I: especificações do objeto; ANEXO II: planta de 
instalação (croqui); ANEXO III: declaração de que cumpre as determinações 
do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (modelo); ANEXO IV: 
declaração de idoneidade (modelo); ANEXO V: minuta de contrato. 

 
Rosário do Sul, 16 de setembro de 2013. 
 
 
 
Ver. Adriano Marques Dornelles, 
Presidente. 
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ANEXO I 
 
 
Especificações do objeto 
 

1 O objeto da presente licitação consiste no fornecimento e instalação de 
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), por meio de 04 
(quatro) hastes de para raios com respectivos suportes de sustentação e 
ancoragem, cabos condutores, isoladores e seus fixadores, conectores, tubos 
de proteção e aterramento. 

 
2 No valor ofertado deverá estar incluído todo o material necessário para 
a execução do projeto, tais como: equipamentos de para raio, suporte e 
fixadores, cabos condutores, conectores, isoladores, tubo de proteção, 
aterramento, parafusos de fixação, equipamentos de perfuração etc. 

 
3  O valor máximo a ser pago, pelo fornecimento e instalação do objeto 
desta licitação, é de R$ 8.890,22 (oito mil, oitocentos e noventa reais e 
vinte e dois centavos). 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 
 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE) 
 
 
DECLARAÇÃO (modelo) 
 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital Carta Convite 

nº ...../2013, que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregado 
com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso V do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 

 
 
Local e data. 
 
 
Representante Legal 
 
 

 
 

ANEXO IV 
 
 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE) 
 
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 
Local e data. 
 
 
Representante Legal 
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ANEXO V 
 
 
MINUTA DO CONTRATO  
CARTA CONVITE Nº 001/2013 
 
A Câmara Municipal de Rosário do Sul-RS, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ................................., 
com sede na Rua .........., ............ nesta cidade, representada pelo Vereador 
Presidente ADRIANO MARQUES DORNELLES, daqui em diante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a 
Empresa___________________________, situada à _________________, 
inscrita no CNPJ nº _________________doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu ____________, inscrito no 
CPF/MF nº ____________ e Identidade nº       , residente e domiciliado em 
________________, tendo em vista o contido no Processo nº 
003892/08/2013, referente à Carta Convite nº 002/2013, considerando ainda 
as disposições estabelecidas na Lei Federal Nº 8.666/93 e legislação 
pertinente, celebram o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para o fornecimento e instalação de Sistema Proteção contra Descargas 
Atmosféricas – SPDA (Para Raio) junto à sede da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rosário do Sul-RS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A critério da CONTRATANTE, poderão 
ocorrer acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observados os 
limites estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
Os produtos de fornecimento ora contratados obedecerão ao 

estipulado no presente instrumento, bem como as obrigações assumidas na 
proposta, constantes do Processo, que, independentemente de transcrição, 
fazem parte integrante e complementar deste contrato. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
1) cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste 

Contrato; 
2) efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, 

após o cumprimento das formalidades legais. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE designará um 

representante para fazer a fiscalização e o acompanhamento da execução 
deste contrato, devendo este fazer anotações e registros de todas as 
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos 
observados. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste 
instrumento e, em especial, as disposições seguintes: 

1) entregar o quantitativo de material solicitado, 
independentemente de qualquer contratempo, mesmo que para isso a 
Empresa tenha que adquirir o produto de outros fornecedores devidamente 
especializados; 

2) efetuar a instalação dos SPDA junto à Câmara Municipal de 
Vereadores; 

3) caso a CONTRATADA não cumpra o estabelecido, a 
CONTRATANTE adquirirá o objeto deste instrumento contratual diretamente 
de outros fornecedores às expensas da Empresa, descontando a despesa da 
fatura; 

4) atender com máxima presteza a solicitação fornecimento extra 
formulada pela CONTRATANTE;  

5) substituir os materiais danificados, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

6) fazer constar no rótulo do material fornecido, identificação da 
empresa fornecedora, o prazo de validade do produto e a data de fabricação; 

7) manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
O preço para o presente ajuste é de R$ .... (.......), constante da 

proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até o 30 (trinta) 

dias após a instalação do objeto licitado, devidamente atestada pelo fiscal 
designado, mediante apresentação de fatura ou nota fiscal. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final 

ocorrerá até o prazo final da garantia, que será de 03 (três) meses, a contar 
da instalação dos referidos objetos, além da garantia por defeitos de fábrica. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com a execução do presente Contrato correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa 

Jurídica. Conta própria da Câmara Municipal de Vereadores. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura da despesa deverá ser 
emitida Nota de Empenho Estimativa para o exercício de 2013. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, atualizada, o 

atraso injustificado na execução dos serviços deste Contrato sujeitará a 
CONTRATADA, a multa de 05% (cinco por cento) do valor total do Contrato. 
Após o 30º (trigésimo) dia, serão cobrados, ainda, juros de 1% (um por 
cento) ao mês. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - OUTRAS PENALIDADES - Nos termos do 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, 
o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no 
Diário Oficial, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de 10% (dez 
por cento) do valor do Contrato; c) suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; d) 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - OUTRAS SANÇÕES - De acordo com o 
artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas no 
parágrafo 1º, letra "c" e "d", às empresas ou aos profissionais que em razão 
dos Contratos regidos por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido 
condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 
recolhimento de quaisquer tributos; b) tenham praticado atos ilícitos visando 
frustrar os objetivos da licitação; c) demonstrem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - DESCONTO DO VALOR DA MULTA - Se 
o valor da multa não for pago ou depositado na conta indicada. será 
automaticamente descontado na primeira parcela de pagamento a que a 
CONTRATADA vier a fazer jus, calculada com base nos índices estabelecidos 
para os débitos fiscais e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
calculados sobre o valor. 

PARÁGRAFO QUARTO - RECURSOS - Da aplicação das penas 
definidas nas alíneas "a", "b" e "c" parágrafo primeiro, caberá recurso, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação, sendo que a autoridade 
recorrida poderá reconsiderar sua decisão ou, no mesmo prazo, encaminhá-
lo, devidamente informado para apreciação e decisão superior. 

PARÁGRAFO QUINTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - No caso 
de declaração de inidoneidade, prevista na alínea "d", caberá pedido de 
reconsideração ao Presidente da Câmara, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
O descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste 

Contrato por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de 
dá-lo por rescindido, mediante notificação entregue diretamente ou por via 
postal, com prova de recebimento. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO - Ficará o presente Contrato rescindido, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: a) o 
não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; b) a 
lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; c) atraso 
injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços contratados; 
d) paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação à 
Administração; e) a sub contratação total do objeto deste Contrato, sem 
prévia autorização da CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; f) o 
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus 
superiores; g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, 
anotadas na forma do parágrafo único da Cláusula Terceira deste Contrato; h) 
decretação de falência ou instauração de insolvência civil; i) dissolução da 
Sociedade ou falecimento da CONTRATADA; j) alteração social e a 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; l) protesto de títulos 
ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a 
insolvência da CONTRATADA; m) razões de interesse público de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; n) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - RESCISÃO BILATERAL - Ficará o 
presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 
conveniência para a Administração, nos casos do art. 78, XIII a XVI, da Lei nº 
8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - De conformidade com o § 2º, do artigo 
79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a 
XVII, do artigo 78, da mesma lei, sem que haja culpa da contratada, será 
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a: a) devolução de garantia; b) pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo de 
desmobilização. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VALIDADE  

Este Contrato somente terá eficácia depois de assinado entre as 
partes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
O Foro da Cidade do Rosário do Sul-RS é o competente para 

dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste instrumento. 
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E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado 
conforme, foi o presente Contrato lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
Rosário do Sul, .... de ................ de 2013. 
 
 
_____________________________ 
Ver. Adriano Marques Dornelles, 
Presidente. 
 
 
__________________________ 
Contratada 
CNPJ nº: 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.__________________________ 
CPF: 
 
2.__________________________ 
CPF: 
 


