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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2018 -CPL 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 010/2018 

OBJETO: CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA FUTURA QUADRA 

ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA CONVITE Nº 010.2018. 

DATA DA Abertura: 19/12/2018 

Abertura da Carta Convite: desse-a 08:30 horas 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento 

de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e ADJUDICAÇÃO GLOBAL, 

regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 08:30 horas do dia 19 de dezembro de 2018, na sala da Comissão 

de Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Rua Porfiria Maria de Sousa, 21, Centro, Marcolândia, fone (0xx89) 3439 1174, onde podem ser obtidas 

no horário de segunda a quinta-feira da 08:00 às 12:00, toda Sexta – Feira do ano em curso é Expediente Interno Conforme Decreto 006/2017. 
Este instrumento editalício e seus anexos poderãoser adquiridos mediante o fornecimento do material necessário para a sua reprodução (art.32, § 5.º, Lei 
n.º 8.666/93) em caso não fornecimento de material será cobrado o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais), pela confecção do edital impressão  valor 
pago na tesouraria da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. 

Com valor Previsto R$ 152.130,75 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Cento e Trinta Reais e Setenta e Cinco Centavos). 

01 – DO OBJETO 

1.1 - Destina-se a presente licitação à CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO 

PARA FUTURA QUADRA ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA CONVITE Nº 010.2018. 
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1.2 – São anexos deste Edital: 

Anexo I – Especificação e quantidades do calçamento em questão conforme Termo de Referencia; 

Anexo I - Planilha de orçamento estimado; 

Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser entregue fora dos envelopes, quando do 

credenciamento); 

Anexo IV – Declaração de que não Emprega Menor; 

                             Anexo V – Modelo da Proposta;  

Anexo VI – Minuta do Contrato. 

02 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

2.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas que atuem no ramo da prestação dos serviços de Construção que trata o presente edital, 

bem como as demais empresas interessadas que além das convidadas se cadastrem no mínimo com 24 (horas) de antecedência. 

2.2 - Encontram-se impedidos de participar do presente certame, os convidados e interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV 

do artigo 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 

2.3 - É vedada a participação de empresas em consórcio e ou integrada por servidores públicos. 

03 - ENVELOPES: 

3.1 - Para se habilitarem na presente licitação os interessados deverão apresentar os documentos, adiante relacionados, à Comissão Permanente de Licitação, 

na data, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, em dois envelopes individualizados, fechados e rubricados no fecho externo, contendo em sua 

parte frontal os seguintes dizeres: 

3.1.1 - ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO 
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PROPONENTE:  ( nome da empresa) 

CONVITE N.º 010/2018 

CNPJ Nº 

3.1.2 - ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE:  ( nome da empresa) 

CONVITE N.º 010/2018 

CNPJ Nº 

3.2 - A recepção dos ENVELOPES far-se-á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como 

horário de entrega o recebimento pela Comissão Permanente de Licitações ou no Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Marcolândia – 

PI. Que expedirá o recibo referente à entrega. 

04 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO: 

4.1 - O ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO, deverá conter documentos relativos à habilitação que será composta de: 

a) Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada; 

b) Cartão do CNPJ; 

c) Certificado de regularidade de FGTS; 

d) Certidão Negativa de Débito do Relativos os Tributos Federais e à Divida Ativa da União 
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e) Certidão Conjunta Negativa Divida Ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 

g) f) Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas; 

h) Declaração de idoneidade para contratar com a administração; (modelo anexo) 

i) Alvará de funcionamento; 

j) Certidão negativa de Falência ou Concordata da sede da empresa licitante; 

k) Declaração de conhecimento e Atendimento às Condições do Edital; 

l) Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou empresa de pequeno porte (na hipótese de o licitante ser ME ou EPP); 

n) Livro de ponto do empregado da empresa 

m) CREA, acervo Técnico.  

4.2 Os documentos deverão ser apresentados em fotocopia legível (não aceitaremos copia em papel fax), ficando a critério da Comissão a solicitação de 

qualquer documento em via original. 

4.3 Das condições especiais de habilitação prevista na Lei Complementar 123/2006 para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

4.3.1 Comprovação da regularidade Fiscal- Nas licitações, a comprovação da regularidade fiscal da pequena empresa somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato ou ordem de compra. (art. 42 LC 123/2006)- Nas licitações, a pequena empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição (art. 42 LC 123/2006). 
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4.3.2 Saneamento de defeitos de Habilitação Fiscal - Havendo algum defeito na habilitação fiscal da pequena empresa, será assegurado o prazo de dois dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, para o saneamento do defeito. Este prazo é contado a partir do momento em que a pequena empresa é declarada 

vencedora da licitação (art. 43 parágrafo 1º, LC 123/2006)- A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo 1º do artigo acima citado, 

implicará na decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultada à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato e depois ordem de serviços, ou revogar a licitação. (art. 43, parágrafo 2º, 

LC 123/2006). 

4.4 A comissão Permanente de Licitações se reserva ao direito de conferir a autenticidade dos documentos apresentados no envelope nº 01, mediante a 

apresentação dos originais. 

4.5 Caso o proponente encaminhe representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar carta de credenciamento, a qual deverá ser 

entregue a Comissão de Licitação na data de abertura dos envelopes o mesmo deverá esta munido de procuração lavrada em cartório. 

4.6 O invólucro nº 2 deverá conter; a proposta datada e assinada pelo representante legal da licitante isenta de emendas, ressalvas e/ou entrelinhas, contendo 

necessariamente, além dos elementos mencionados, as seguintes condições. 

A – Indicação obrigatória do preço unitário e o valor Global da proposta para a realização dos serviços de que trata o objeto, só sendo permitido duas casas 

após à virgula, o preço que prevalecera será o que representar o menor desembolso a essa administração, o preço total da proposta será o que vai ser julgado 

por essa comissão. E a proposta deverá seguir o modelo do Anexo V deste Edital Carta Convite.   

B – estar preenchida por meio mecânico ou impressa. 

4.7 Não serão levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

4.8 Os proponentes poderão oferecer esclarecimentos complementares à Comissão Permanente de Licitações por meio de carta, que anexará ao envelope da 

proposta. 

05 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
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5.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02 -, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos e 

observará aos seguintes requisitos: 

A) - Conter o valor máximo global por conta dos serviços descrito em anexo I deste edital; 

B) - Estar incluída no preço proposto todas as despesas necessárias para os serviços de calçamento da Av. João Rodrigues Coutinho objeto da presente 

licitação; 

C) - Estar fixado o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de homologação; 

D) - O preço válido na data de abertura da licitação deverá ser cotado em real, não se admitindo a cotação em moeda estrangeira ou equivalente aos índices de 

correção. 

5.2 - A apresentação de proposta em desconformidade com o estabelecido no Item 5.1, deste Edital, implicará na sua desclassificação na forma do artigo 48, 

da Lei Federal 8.666/93, bem como será desclassificada a proposta com preço superior ao fixado pelo Edital, e a proposta que contenha preços inexequíveis ou 

irrisórios. 

06 - DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEPREÇOS: 

6.1 -  A PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02, deverá : 

A) - Ser redigida ou impressa em duas vias de igual teor e forma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e 

prazos, que possam comprometer a interpretação da proposta; 

B) - Estar assinada pelo PROPONENTE ou seu representante legal; 

C) - Conter a razão social, número do CNPJ/MF e da inscrição estadual, endereço completo e telefone; 

D) - Estar conforme o modelo ANEXO V. 
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07 - DO PROCEDIMENTO: 

7.1 - Será aberto o ENVELOPE 01, de cada empresa contendo a documentação pertinente à habilitação das mesmas, sendo que logo em seguida será 

procedida pela Comissão de Licitação a análise da documentação; 

7.2 – Considerar-se-ão inabilitados os PROPONENTES que não apresentarem os documentos elencados no item 04 (clausula) deste Edital; 

7.3 – Na fase seguinte serão abertos os ENVELOPES 02, contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, desde que transcorrido os prazos sem 

interposição de recursos, ou tenha havido a desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

7.4 – Verificar-se-á  a conformidade de cada proposta com os requisitos do presente Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis com a presente licitação; 

7.5 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no Item 09 (clausula), deste Edital. 

08 – CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS: 

8.1 – O preço a pagar será o constante da proposta vencedora. 

8.2 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias da emissão da nota fiscal relativa aos serviços especificados e será feita através de depósito em conta 

bancária de titularidade da empresa vencedora. 

8.3 – O pagamento esta condicionada a validade das certidões de FGTS/ INSS, bem como o Alvará de Funcionamento. 

09 - DO JULGAMENTO: 

9.1 - A presente licitação será julgada pelo critério de "Menor Preço Global”. 
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9.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, a classificação se fará 

por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, podendo ser na mesma Sessão de Julgamento, se os mesmos estiverem 

presentes ou representados. 

10 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1 – O objeto da presente licitação será adjudicado ao proponente que atender a todas as condições expressas neste Edital e seus Anexos, e for classificada 

em primeiro lugar para o menor preço ofertados, de acordo com o critério de julgamento estabelecido no Item 09 (clausula), após a devida homologação pelo 

Sr. Prefeito Municipal. 

31 - DA CONTRATAÇÃO: 

31.1 – As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura Municipal de Marcolândia - PI e a proponente vencedora desta licitação, 

serão formalizadas através de Contrato de Prestação de Serviços, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente e 

bem assim na proposta da empresa vencedora, conforme o modelo do Contrato anexo ao presente Edital – ANEXO V; 

31.2 – A Prefeitura Municipal de Marcolândia convocará formalmente a proponente vencedora, para assinar o Contrato de serviços objeto desta licitação, 

dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da homologação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 

81, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

31.3 - O prazo estipulado no item 31.2, poderá ser prorrogado por uma única vez, quando solicitado pela proponente vencedora, durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela Comissão; 

31.4 - A Prefeitura Municipal de Marcolândia poderá, quanto à convocada não assinar o Contrato de serviço no prazo e condições estabelecidas neste Edital 

caso não seja cumprido os prazos de assinatura e ou a empresa descumprir este edital, e poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições da proposta classificada, independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal n.º 

8.666/93; 
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31.5 - As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão por conta dos Elementos de Despesas: FPM/FME/FUNDEB 

40%/ICMS/ARRECADAÇÃO E OUTROS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. 

 

 12 – DAS PENALIDADES: 

12.1 - A ADJUDICADA, ou na ordem, quem lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º8.666/93, e em caso de 

multa está corresponderá a 5% (cinco por cento), sobre o valor global do Contrato, e será aplicada em caso de infringência de quaisquer das Cláusulas 

contratuais celebradas entre as partes; 

12.2 - As penalidades previstas no item anterior serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

12.3 - A Prefeitura Municipal de Marcolândia para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se ao direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado 

pela Adjudicada, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

12.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 

12.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta 

licitação, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

13.1 – Aos PROPONENTES é assegurado o direito de petição nos termos do artigo 109, incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações da Lei 

Federal n.º 8.883/94, objetivando a defesa de seus direitos e interesses na presente licitação, em requerimento formulado no prazo de 5(cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato, nos termos da legislação citada 

13.2 - Interposto o recurso, será dada ciência aos demais proponentes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
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13.3 - O recurso será dirigido à pessoa do Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, 

em igual prazo, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo neste caso, à decisão ser proferida no mesmo prazo do subitem 13.2, 

contados do recebimento do recurso. 

14- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 - É admitida a participação ativa de apenas um representante especialmente designado, de cada proponente, nas reuniões da presente licitação; 

14.2 - A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue 

necessário, sendo vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente da habitação ou da proposta; 

14.3 - A Prefeitura Municipal de Marcolândia – PI, se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a presente licitação, de acordo com o 

instituído no artigo 49 da legislação citada neste Edital; 

14.4 - Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por fax ou telegramas; 

14.5 - Das sessões serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos proponentes presentes à sessão e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, 

com o registro detalhado de todas as ocorrências, bem como a rubrica por todos os presentes da documentação e propostas apresentadas; 

14.6 - Esclarecimentos sobre o conteúdo do presente Edital, somente serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Marcolândia, em sua sede à Av. Corinto Matos S/N  –Marcolândia - PI. 

Marcolândia (PI), 10 de dezembro de 2018. 

 

_______________________________ 

Francisco Pedro de Araújo 

Prefeito Municipal de Marcolândia 
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CARTA CONVITE Nº 010/2018  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - DO OBJETO. 

1.1 O presente Termo de CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA 

FUTURA QUADRA ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA CONVITE Nº 010.2018. 

 

2 – JUSTIFICATIVA. 

2.1 A CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA FUTURA 

QUADRA ESPORTIVA, abaixo mencionados se faz necessário para prover satisfatória o esporte e lazer para os alunos desta localidade.    

3 – FUNDAMENTOS LEGAIS 

3.1 A presente contratação deverá ser realizada na Modalidade de CARTA CONVITE tipo Menor Preço Global. 

3.2 O Procedimento Licitatório deverá observar as normas e procedimentos contidos na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores legais. 

3.3 A empresa para participar do certame, tem que apresentar acervo técnico especifico, livro de registro de empregados atual dos últimos três 

meses, o licitante que não apresentar no ato será desclassificado do certame. 

3.4 A empresa tem que apresentar a ficha de funcionários registrados de entrega de EPI’S e ASO, o licitante que não apresentar no ato será 

desclassificado do certame. 
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4 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

4.1 Na Proposta de Preço deverão constar os dados da empresa (endereço completo, telefone, razão social, CNPJ, nome e assinatura do 

responsável), nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos, número da conta bancária, forma de pagamento, descrição 

detalhada dos serviços, a quantidade solicitada, valor unitário e total. A validade da Proposta deve ser de um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias. 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue em Edital da Carta Convite 006/2018 na Claussula 1, alínea 1.2. 

6 – DOS SERVIÇOS 

6.1 Os serviços serão realizados de acordo com o descrito na planilha que segue abaixo, e  descritas sem desvio de objeto.  

6.2 Os serviços serão executados após a emissão da Ordem de Serviço e a respectiva medição  será apresentação com cronograma físico 

financeiro e Nota Fatura de Serviços. 

6.3 Por ocasião da entrega e medição dos serviços, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a 

assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição; 

6.4 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços, bem como, efetuar o conserto do Prédio ou por 

total dos serviços que estejam em desacordo com pedido na tabela abaixo, no prazo máximo de 03(três) dias úteis. 

6.6 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas com a execução dos serviços, encargos trabalhistas, e previdenciários, 

decorrentes da execução dos serviços, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo do objeto ao preço cotado 

na proposta da CONTRATADA. 
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7 – RECEBIMENTO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA FUTURA QUADRA ESPORTIVA DA U. E. CICERO MUNDINHO. 

7.1 O recebimento dos serviços ficará a cargo da unidade requisitante, ou seja. Prefeitura Municipal de Marcolândia – PI, Através do seu 

Secretario de Educação ou Secretaria das Cidades, através do Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei 

nº 8.666/93, cujo recebimento ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo com o art. 73 da Lei nº 

8.666/93: 

a) Provisoriamente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da entrega dos serviços, posterior verificação da conformidade do 

mesmo com a especificação técnica; 

7.2 Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório e da entrega 

da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de serviços e Nota de Empenho. Firmado pela 

autoridade responsável. 

7.3 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos na implantação, na medição recebida e qualidade dos serviços, a CONTRATADA, 

será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para se justificar e começar um conserto se adequando ao 

pedido na tabela abaixo. 

 

8 – DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado na secretaria municipal de finanças de Marcolândia- PI, até 30 (trinta) dias após a solicitação que deverá ser 

protocolada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente as medições, acompanhado da nota fiscal/fatura, na Secretaria Municipal de Finanças de 

Marcolândia - PI, emitida juntamente com recibo em 02 (duas) vias de igual valor, cópia do contrato/nota de empenho, cópia das certidões de 
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regularidade junto ao FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de 

débitos junto à prefeitura municipal, Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, 

inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 

a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços executados a que se referir. 

b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 

10 (dez) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da 

Administração. 

c) Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta 

em virtude de penalidade ou falta de entrega dos serviços. 

d) O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, 

através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso. 

9 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições desta CARTA CONVITE bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe 

à contratada: 

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto. 
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b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do 

contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

c) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, Matérias e 

etc. 

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato. 

 e) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

f) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços, bem como, efetuar a conserto, total ou parcial às 

suas expensas de qualquer parte da Reforma das Unidades Escolares em desacordo com o descrito na tabela abaixo e das especificações constantes da 

proposta apresentada.  

g) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, 

decorrentes da execução dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. 

h) Garantir os preços cotados pelo período de, no mínimo, 60(sessenta) dias. 

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
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j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou 

instruções do contrato; 

k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada; 

l) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização 

exercida pela CONTRATANTE; 

m) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por 

seus empregados ou prepostos, na execução do contrato, respondendo civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente. 

n) Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do 

contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

o) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de 

Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato 

Social ou Procuração); 

p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização 

da CONTRATANTE; 
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q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução 

do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros; 

r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do 

Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

10.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato cabem à contratante: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços de reforma das unidades escolares entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços, para reparação.   

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do pagamento. 

f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos serviços e demais condições pactuadas 

no contrato, efetuar sanções previstas nas Leis nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87. 
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11 – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 Será, designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em 

tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

 

12 – DO CONTRATO 

12.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666/93, o contrato será formalizado e contará, necessariamente, as condições 

especificadas na Minuta de Contrato anexo ao Edital da Carta Convite. 

12.2 O contrato terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da CONTRATANTE.   

13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências 

contratuais e legais. 

13.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com suas atualizações.  
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13.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79  e seguintes da Lei 8.666/93 e suas atualizações. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  ANEXO II 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 

ITE

M 

CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNID

. 

QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

UNIT. + BDI VALOR TOTAL 

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 3,00    

1.2 74077/002 SINAPI 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 

M² 4.900,00    

2.0  MOVIMENTO DE TERRA   

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 33,60    

2.2 C0329 SEINFRA-CE ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 

PRODUZIDO 

M³ 28,00    

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   

3.1 COMP 01 SICRO 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00    

4.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

4.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00    

5.0  FUNDAÇÃO   

5.1 95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4 

M³ 33,60    

6.0  ESTRUTURA DE CONCRETO  
 

6.1 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016 

M 544,00    
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6.2 COMP 02 SINAPI PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. 

M 205,33    

7.0  PAVIMENTAÇÃO  
 

 

7.1 

 

94990 

 

SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 

M³ 

 

5,25 

   

8.0  ALVENARIA   

8.1 C4592 SEINFRA-CE 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA 1:4 M³ 10,64    

 

8.

2 

 

87503 

 

SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. 

AF_06/2014 

 

M

² 

 

598,40 

   

9.

0 

 IMPERMEABILIZAÇÃO  
 

9.

1 

74106/001 SINAPI 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS 

DEMAOS. 

M

² 

84,00    

10.

0 

 REVESTIMENTO   

 

10.

1 

 

87794 

 

SINAPI 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 

 

M

² 

 

290,40 

   

 

10.

2 

 

87894 

 

SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

M

² 

 

924,00 

   

11.

0 

 ESQUADRIA  
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11.

1 
68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M

² 

17,60    

12.

0 

 PINTURA  
 

12.

1 

88485 
 

SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M

² 

290,40    

12.

2 

88489 
 

SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M

² 

290,40    

12.

3 

73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA 

M

² 

35,20    

13.

0 

 CISTERNA DE 16.000 MIL LITROS  
 

13.

1 

MERCADO MERCADO CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE 16.000 MIL LITROS V

B 

1,00    

14.

0 

 LIMPEZA FINAL  
 

14.

1 

9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M

² 

560,00    

BDI 

25,00

% 

 

TOT

AL 

GER

AL + 

BDI 

25,00

% 
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 MODELO - ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA- PI 

Comissão Permanente de Licitação 

Referente: CONVITE N.º 010/2018 

OBJETO: CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA FUTURA QUADRA 

ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA CONVITE Nº 010.2018.______________________________________,  CNPJ nº _____________________, 

por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação na Carta Convite Nº ___/2018, para CONFECÇÃO DE UM 

MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA FUTURA QUADRA ESPORTIVA, conforme anexo I da 

CARTA CONVITE Nº 010.2018. Em cumprimento do previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, DECLARA, sob as penalidades da lei, 

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na presente Carta Convite supracitada 

___________________,____de___________________  de  2018. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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MODELO - ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa ..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no 

Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Carta Convite  

n.º 010/2018). 

___________________,____de___________________ de  2018. 

 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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MODELO - ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA CARTA CONVITE Nº 010/2018. 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 

FONE: (    )                                                                   FAX: (    )  

NOME PARA CONTATO: 

02 – DADOS BANCÁRIOS: 

 Conta n.º: _________________ 

 Agencia n.º: _______________ 

 Banco: ____________________ 

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 

07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Objetivo: CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA FUTURA QUADRA 

ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA CONVITE Nº 010.2018. 
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CARTA CONVITE Nº 010/2018 

ITE

M  
DESCRIÇÃO QUANT UND. TIPO V. UNIT 

V.TOTA

L 

1     
X (v. por 

extenso) 

X (v. por 

extenso) 

TOTAL X (v. por extenso) 

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso).  

_______________,______de ______________de 2018. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 
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CONTRATO nº 

Carta Convite Nº 010/2018 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO 

MUNDINHO PARA FUTURA QUADRA ESPORTIVA, CONFORME ANEXO I DA CARTA CONVITE Nº 

010.2018, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE 

MARCOLÂNDIA E A EMPRESA XXXXX, NA FORMA ABAIXO. 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MARCOLÂNDIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 41.522.269/0001-15, com sede na Rua Porfiria Maria de Sousa, 

21, Centro, representado neste ato pelo Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob onº________________________, com sede na rua/Av. _______________________, nº 

_____, na cidade de _______________, representada neste ato por ____________________________________ (cargo/função), RG 

________________, CPF _____________________. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO para CONFECÇÃO DE UM MURO NA 

ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA FUTURA QUADRA ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA 

CONVITE Nº 010.2018, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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O presente contrato tem por objeto CONFECÇÃO DE UM MURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA U. E. CICERO MUNDINHO PARA 

FUTURA QUADRA ESPORTIVA, conforme anexo I da CARTA CONVITE Nº 010.2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

O fornecimento dos serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Carta 

Convite. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, da referida Carta Convite nº 010/2018 bem como à proposta firmada 

pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 010/2018 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, 

independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I– emitir a ordem de serviço dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretora do Setor Financeiro); 

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

II – medições e vistoria a cada 30(dias) do objeto do contrato, a uma pessoa do setor competente de obras, de acordo com a ordem de serviço; 
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III – fornecer o serviço objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Carta Convite nº 

010/2018 

IV – Alterar de forma estrutural e física qualquer que seja do serviço que não esteja de acordo dom a planilha, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sem gerar num um tipo de ônus a essa administração; 

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

VI – assumir, por sua conta exclusiva todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas 

majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu 

pessoal; 

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares; 

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços de calçamento efetivamente entregues. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará até ____ de _____________  de 2018 a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o 

que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo 

procedimento licitatório. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de Marcolândia de 2018: 

FPM/FME/FUNDEB 40%/ICMS/ARRECADAÇÃO E OUTROS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, no elemento de despesa. 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ _________ (____), conforme o MENOR PREÇO GLOBAL, ganhos na carta convite 

010/2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços do objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se 

o mesmo percentual entre o preço dos serviços fornecidos por ela a outrem e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da 

entrega dos serviços e seu faturamento das notas fiscais de serviços, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas 

ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os preços cobrados não poderão, em hipótese alguma, serem superiores ao praticado pela CONTRATADA ao público em 

geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com as medidas dos serviços realizados, em moeda nacional e por meio de cheque nominal, e ou, deposito 

em conta corrente da firma contratada.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo 

setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO– Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data 

do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. Como também não serão pagos os serviços se a empresa estiver em conformidade com 

as Certidões Negativa de Débito do Relativos os Tributos Federais e à Divida Ativa da União e FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo de Obras da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta 

ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor 

estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Carta Convite. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela 

CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas 

descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a 

espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS 
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Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito 

público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Marcolândia, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em duas vias assinam as partes abaixo. 

 

Marcolândia (PI),_______de___________________de 2018. 

 

P/ CONTRATANTE: 

 

Obs: Assinatura das partes CONTRATADA e CONTRATANTE  

 

Testemunhas: 

Nome:                                                                                           CPF nº 

Nome:                                                                                           CPF nº 


