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MUNICÍPIO DE MODELO  CNPJ: 83.021.832/0001-11 
 

P R O C E S S O  L I C I T A T Ó R I O  N º  5 6 2 / 2 0 1 4     

T o m a d a  d e  P r e ç o s :  0 3 /  2 0 1 4  

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 O Município de Modelo, Estado de Santa Catarina, situada à Rua do Comércio, n.º 1304, 
torna publico, para conhecimento de interessados, que realizará certame licitatório na 
modalidade de Tomada de Preços, do tipo - Menor preço Menor preço - Global, o qual será 
processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 e suas atualizações. 
 
1.2 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 15/05/14, 
até às 08:00horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 
1.3 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 08:15 horas, no mesmo endereço e no 
mesmo dia mencionado no item 1.2. 
 
2. OBJETO 

 
2.1 EXECUÇÃO GLOBAL DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS BASALTO 
IRREGULARES, NO ACESSO DA LINHA SANTA ROSA - TRECHO I (9.144,65 M²), 
DE CONFORMIDADE COM PROJETO TECNICO ART Nº48029910-9, COM 
RECURSOS DO CONVENIO Nº 617/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MARAVILHA E MUNICÍPIO DE MODELO. 
Sendo: 
 
 
Item Lote Descrição Unid. Quant. Valor 

Un. 
Valor 
Total 

1 1  EXECUÇÃO GLOBAL DE 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 
BASALTO IRREGULARES, NO ACESSO 
DA LINHA SANTA ROSA - TRECHO I 
(9.144,65 M²), DE CONFORMIDADE 
COM PROJETO TECNICO ART 
Nº48029910-9, COM RECURSOS DO 
CONVENIO Nº 617/2014 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE SANTA 
CATARINA, POR MEIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE 
MARAVILHA E MUNICÍPIO DE 
MODELO. 

UN 01 299.840,
68 

299.840.
68 

 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1 Poderão participar do presente, empresas interessadas, devidamente cadastradas ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas. (§ 2º, art. 22, lei 8.666/93) 
  
4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
 
4.1 Envelope de Habilitação: 
    
   ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 562/2014  
   MODALIDADE: Tomada de Preços com o nº 003/2014 
   PROPONENTE: ___________________________ 
   ABERTURA: 15/05/14 / HORA: 08:00 
 

4.2 Envelope de Proposta: 

   ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO 

   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 562/2014  
   MODALIDADE: Tomada de Preços com o nº 003/2014  
   PROPONENTE: ___________________________ 
   ABERTURA: 15/05/14 / HORA: 08:00 
 

 
5. HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 
5.1  HABILITAÇÃO 

Para que sejam considerados habilitados na presente licitação, os licitantes deverão apresentar 
os seguintes documentos:  

a) Certificado de Registro Cadastral Emitido pelo Município de Modelo; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
g) Prova de regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à 

participação em licitações públicas, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 de 7 de julho 
de 2011. Endereço Eletrônico: http://www.tst.gov.br/certidao. 

i) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para sua participação na 
presente licitação; 

j) Declaração de que não emprega menores; 
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k) Declaração que possui conhecimento e atende aos requisitos do edital e requisitos de 
habilitação. 

l) Certidão de Inscrição junto ao CREA da empresa e responsável técnico. 
m)  Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto desta licitação, na quantidade mínima especificada, a ser feita por intermédio de 
atestado e a respectiva certidão de acervo técnico, devidamente registrado junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), conforme descrito abaixo: 

n) I – Execução de pavimentação com pedras basalto irregulares: 4.000 m². 
o) Demonstração de capacidade técnico profissional, através de comprovação de que a 

proponente possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior (Eng. Civil), o qual será obrigatoriamente o engenheiro 
preposto (residente na obra), detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedido 
pelo CREA, por execução de obras ou serviços de características semelhantes às 
exigidas no item 5.1, L e M, deste edital, devendo, ainda, para tal, juntar os seguintes 
documentos para fins de comprovação: 

p)  Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal (Contrato) que comprove, nos 
termos da Legislação vigente, que o Engenheiro Civil indicado pertença ao quadro 
permanente da empresa proponente;  

q)  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cargo e função pela empresa 
proponente. 

r) Certidão de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA deste engenheiro 
civil que comprove ter o mesmo se responsabilizado por serviços semelhantes ao 
exigido no item 5.1 - M. 

 

 5.2 – PROPOSTA: 
 
No envelope de proposta o proponente deverá apresentar:  
 

5.2.1 A proposta propriamente dita, datilografada, redigida em português de forma clara 
e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal e 
rubricada nas demais folhas; 
5.2.2 Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e 
transporte; 
5.2.3 Prazo de Validade da Proposta  
5.2.4 Local, data, assinatura e identificação do signatário. 
5.2.5 Orçamento da Proposta; 
5.2.6 Cronograma Físico Financeiro 

 
6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
 
6.1 O presente processo de  Tomada de Preços será processado e julgado Menor preço Menor 
preço - Global de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei 8.666/93; 
6.2 No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 
representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos: 
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6.2.1 Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados 
pelos seus membros e representantes presentes, onde será observado o prazo para interposição 
de recurso, ou manifestação de desistência expressa. 
6.2.2 Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas, das empresas habilitadas, 
sendo os demais envelopes de proposta devolvidos. 
6.2.2.1 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos 
licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas; 
6.2.2.2 As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculo serão corrigidas 
automaticamente pela comissão; 
6.2.2.3 Será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 
6.3 Critérios de julgamento 
6.3.1 Desclassificação 
6.3.1.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital; 
b) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; Será 

considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou 
acima do orçamento feito pela Prefeitura; 

 
6.3.2 Classificação 

 
6.3.2.1 As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 
classificação Global ,  levando-se em conta exclusivamente o menor preço; 

  
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b) Em caso de empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio. 

 
6.4 Adjudicação e homologação 
 
6.4.1 Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo  de interposição de recurso ou 
julgado o mesmo ou mediante a manifestação expressa de desistência de recurso, submeterá os 
autos à autoridade competente para liberação quanto à homologação da adjudicação. 
 

 
7. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DA 
ORDEM DE  SERVIÇOS 
 
7.1 A Assinatura do Contrato será efetuada mediante a homologação do Processo Licitatório. 

7.2 Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada. 

7.3 Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o INSS e ao FGTS, estiverem com  prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 
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do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada 

 
8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
8.1 O prazo de execução do objeto da licitação será de conformidade com o Cronograma 
Físico-Financeiro. Sendo que a primeira medição deverá ser realizada até o dia 10 de junho de 
2014, podendo esta ser alterada somente por interesse público, observados os períodos 
eleitorais. 

 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será efetuado mediante verificação através do boletim de medição com 
aprovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Maravilha, observadas a 
liberação de recursos e desembolso do Convênio de Nº 617/2014.  
9.2 O pagamento final fica vinculado a apresentação da CND da obra. 
 
10. DAS SANÇÕES 
 
10.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10 % do valor do 
contrato/ordem de compra, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da 
não aceitação da primeira convocada. 
10.2 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
10.2.1 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
10.2.1.1 até 15 dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso. 
10.2.1.2 superior a 30 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dias de atraso. 
10.2.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10%, calculada sobre o valor do 
objeto não entregue. 
 
 
11. RECURSOS 
 
11.1 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93 e suas atualizações, os quais 
deverão ser protocolados no Setor de Compras e Licitações e dirigidos à Comissão Permanente 
de Licitações. 
 
 
12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1 Este Edital de Tomada de Preços será publicado para conhecimento e consulta dos 
interessados no site da Prefeitura Municipal de Modelo e publicado no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina e Diário Oficial dos Municípios. 
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12.2 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Compras e Licitações, no 
endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 07:30 as 11:30 e as 13:30 17:30, até o 
último dia previsto para entrega dos envelopes. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições 
do presente edital. 
13.2. No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou anulada pelo 
Prefeito Municipal, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qualquer reclamação 
ou indenização. 
13.3 .  A empresa vencedora deverá apresentar a ART de execução da obra no momento da 
assinatura do contrato. 
13.4.  A empresa deverá apresentar o Diário de Obras. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos sempre se levando em consideração 
as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
Modelo – SC, 29 de abril de 2014.  
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
RICARDO LUIS MALDANER 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ADILSON CESAR BRAUN 
Depto. Compras e Licitações 
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TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
 
 
 
ANEXO 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO, ORÇAMENTO, MEMORIAIS E PROJETOS 
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TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
 
A N E X O  N.º02 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
 
................................................................................, inscrito no CNPJ n.º ............................, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................................................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º .............................. e do CPF nº 
......................................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*). 
 
 
............................................. 
(data) 
 
............................................................................... 
(representante legal) 
 
 
 
(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
A N E X O N.º 03 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE INEXISTE FATO DE NATUREZA FISCAL OU 
COMERCIAL IMPEDITIVO 

 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 

 
 

A Empresa _________________________________________, estabelecida na Rua 
__________________________, nº ______, no bairro ______________________, na cidade 
de _____________________________, Estado de _____________________, cadastrada no 
CNPJ nº __________________________, neste ato representada pelo 
Sr._______________________________, de nacionalidade _____________________, 
casado/solteiro, residente na Rua __________________________, nº ______, no bairro 
______________________,na cidade de ____________________________, Estado de 
_____________________, portador do CPF nº _________________________ e da CI nº 
__________________, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que inexiste fato 
de natureza fiscal ou comercial impeditivo da participação na presente licitação. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
A N E X O N.º 04 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
 
 A signatária da presente _______________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número _________, estabelecida à Rua 

__________________________________, pela presente DECLARA para todos os fins de lei e 

direitos que se encontra em condições plena de dar cumprimento aos requisitos de habilitação 

do Processo Licitatório 214/2014, da modalidade Tomada de Preços com o nº. 03/2014, nos 

termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002. 

 A presente é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título. 

 

_______________, ___ de ___________ de _____ 
 
 
 

 
________________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
A N E X O N.º 04 
 
MODELO DE CARTA DE  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA 
 
LOCAL E DATA 
 
AO MUNICÍPIO DE MODELO Estado de Santa Catarina 
 
Prezados Senhores, 
Pela presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à licitação em 
epígrafe, declarando que: 
a)Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R$ ......................................    
(..................................) 
b) O prazo de execução dos serviços será  de acordo com o cronograma físico proposto, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na 
preparação da proposta; 

c) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
limite para sua apresentação. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

________________________________ 
(Carimbo e Assinatura do Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”. 
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TOMADA DE PREÇOS -  N.º 03/2014 
 
 
 
ANEXO 05  
 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°......../2014 
 
 
TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA ENTRE O MUNICÍPIO DE MODELO – 
e a EMPRESA ........................................., na forma abaixo:  
 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA 
PREÂMBULO 
 

 

1. CONTRATANTES: 
A MUNICÍPIO DE MODELO, inscrito no CNPJ sob nº 83.021.832/0001-11, adiante por esta 
sigla denominada, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ***., residente e domiciliado 
na ****., N°**., Bairro ****., Município de Modelo – SC, portador do CPF nº ********., que 
este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente MUNICÍPIO, e do outro lado a 
empresa ***., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º ***, com sede à 
Rua **, neste ato representa por seu sócio administrador senhor **, inscrito no CPF sob o nº 
**, e portador da RG sob o nº **, doravante denominada de CONTRATADA, firmam o 
presente contrato com os seguintes termos: 
 

2. LOCAL:  
Lavrado e assinado em MODELO, à Rua do Comércio, 1304 Centro. 
 
 

3. SEDE E REGISTRO  
DA CONTRATADA: 
A CONTRATADA está estabelecida à  ................, . no Município de ............, Estado de Santa 
Catarina. 
 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL                                     
DA ADJUDICAÇÃO: 
 
 Este Contrato decorre do Convênio Nº617/2014, que entre si celebram o Estado de 
Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Maravilha e 
o Município de MODELO, visando a Execução Global de Pavimentação com pedras basalto 
irregulares, no acesso da Linha Santa Rosa - Trecho I (9.144,65 m²), de conformidade com 
Projeto Tecnico ART nº48029910-9, sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às 
normas da lei nº 8666, de 21.06.93,com suas alterações posteriores, inclusive quanto aos 
casos omissos, vinculando-se, também, a proposta vencedora ao respectivo EDITAL. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
1. OBJETO DO CONTRATO: 
 

O objeto do presente contrato é EXECUÇÃO GLOBAL DE PAVIMENTAÇÃO COM 
PEDRAS BASALTO IRREGULARES, NO ACESSO DA LINHA SANTA ROSA - 
TRECHO I (9.144,65 M²), DE CONFORMIDADE COM PROJETO TECNICO ART 
Nº48029910-9, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 617/2014 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MARAVILHA E MUNICÍPIO 
 DE MODELO. 
 
2.NORMAS DE EXECUÇÃO: 
 
A CONTRATADA se obriga a executar o objeto do presente Contrato em perfeita harmonia e 
concordância com o Projeto de Engenharia aprovado para a obra indicada no anexo I, bem 
como de conformidade com o Edital de Tomada de Preços nº. 003/2014 e a Proposta que 
apresentou e teve aceita neste certame licitatório, documentos estes que ficam fazendo parte 
integrante e inseparável do presente Contrato, como se aqui integral e expressamente 
estivessem reproduzidos. Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado e revogado 
pelas disposições do Edital da Tomada de Preços e deste Contrato, prevalecerá o disposto na 
legislação pertinente e nas Normas, Atos ou Instruções adotadas pelo Município de Modelo - 
SC. 
 
3. ANDAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
O andamento dos serviços obedecerá rigorosamente ao cronograma apresentado e aprovado 
pelo Município de MODELO, conforme projeto integrante deste contrato. 
 
4. FORMA DE EXECUÇÃO: 
O objeto do presente contrato será executado sob a forma de empreitada por preço global, de 
acordo com a proposta apresentada, obedecidas as normas técnicas e especificações vigentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
PREÇOS E PAGAMENTOS 
 
1. PREÇOS:   
O Município de MODELO pagará a CONTRATADA o valor de R$  .................... 
(....................),  pela execução do objeto contratado e efetivamente executados, de acordo com 
os preços correspondentes,  propostos no Edital, vinculado à liberação dos recursos de 
conformidade com o Convênio n° Nº617/2014 ESTADO DE SANTA CATARINA/SDR DE 
MARAVILHA, não acarretando qualquer acréscimo nos valores contratados. 
 
 
2. FORMA DE PAGAMENTO: 
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 Os pagamentos serão efetuados por deposito/transferência bancária, de conformidade 
com o boletim de medição, mediante documento fiscal, autorização de pagamento pelo órgão 
repassador e demais condições constantes deste contrato, que comprove a efetiva execução da 
obra e das normas financeiras e contábeis dispostas sobre a matéria, observadas as seguintes 
condições: 
 Medições provisórias, cumulativas, e medição final dos serviços procedidos de acordo 
com as instruções para os serviços de medição de obras vigentes; 
 De cada valor, proveniente de medição, será feito o pagamento, observado o 
cronograma físico financeiro; 
 Os quantitativos relacionados no Orçamento, constantes do ANEXO N.º I, para efeito 
de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação 
do Município de Modelo de autorizar sua execução integral, respeitados os limites de 
acréscimo e/ou supressão previstos no art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subseqüentes; 
 Os resultados das medições dos serviços serão lançados em formulários apropriados, de 
acordo com as normas adotadas pelo Município de Modelo; 
 As Medições dos serviços serão obrigatoriamente assinadas com identificação, pelo 
Responsável Técnico Fiscal do MUNICÍPIO, do responsável pela obra e pelo responsável 
técnico da Empresa detentora do Contrato (Engenheiro Preposto da Obra); 
 A empresa deverá estar em dia com o diário de obras, comprovado através de 
apresentação de declaração assinada pelo setor de Projetos e Obras do Município relativo ao 
período de medição. 
 Os pagamentos serão efetuados após o término do período correspondente aos serviços 
executados, de acordo com a liberação dos recursos de convenio firmado com o governo de 
santa Catarina e cronograma de desembolso do Município, e aprovação do boletim de medição 
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Maravilha, os mesmos serão 
efetuados mediante Deposito Bancário na conta da contratada, em moeda corrente do país. 
 O pagamento final somente será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa 
de Débito do INSS da obra. 
 
 Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos, não efetuados nos prazos, não 
sofrerão reajuste, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.  
 
3. REAJUSTAMENTO: 
 

Não haverá reajustamento dos preços do presente contrato.  
 

CLÁUSULA QUARTA 
PRAZOS 
 
1. DE INÍCIO:  
Os serviços contratados serão iniciados a partir da emissão da Ordem de Serviço, a ser efetuada 
pelo Município de MODELO, que acontecerá conforme o estabelecido no Edital. 
 

2. DE CONCLUSÃO: 
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O prazo contratual para a execução da Obras será de 3 (três) meses e será contado em dias 
corridos, a partir da expedição da pertinente Ordem de Serviço, que será emitida pelo Prefeito 
Municipal de MODELO, a partir da assinatura do presente instrumento de Contrato.  
 O prazo contratual para a conclusão dos serviços poderá ser prorrogado, com 
fundamento no inciso I, do artigo 57, da Lei de Licitações (Plano Plurianual), devendo, no caso, 
atender os prazos de liberação dos recursos do convênio firmado com o Estado de Santa 
Catarina através da SDR de Maravilha. 
 O não cumprimento do prazo contratual para execução da obra implicará em multa de 
50% sobre a parcela da obra não executada. 
 O pedido de prorrogação de prazo deverá ser solicitado, no mínimo 30 (trinta) dias, 
antes de expirar o prazo contratual. Na data de vencimento do prazo contratual, que é a data 
limite para assinatura do termo aditivo, a empresa deverá comprovar estar em dia com todas as 
obrigações fiscais. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA 
VALOR E DOTAÇÃO 
 
1.VALOR:   
O valor deste Contrato é de R$ ............... (.............................)  
 
2. DOTAÇÃO: 
        A despesa decorrente desta licitação correrá à conta DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
VIGENTE : 
  Departamento de Manut. e De  Estradas Rod. Do Município 
  Modalidade de Aplicação 
             Despesa de Capital - 541: Manutenção Geral DMER, Estradas Vicinais 
Propriedades e execução de infra-estrutura;  
 

CLÁUSULA SEXTA 
MULTAS E OUTRAS SANÇÕES 
 
1. MULTA DE MORA: 
 

O Município de Modelo aplicará as seguintes multas de mora: 
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos serviços executados 

em atraso, quando os serviços não tiveram o andamento previsto no cronograma. 
Caso haja recuperação no cronograma ou entrega dos serviços no prazo previsto, os 
valores dessas multas serão devolvidos à empresa mediante requerimento. 

b) Multa de 0,02% (dois centésimo por cento) do valor do contrato por dia que 
exceder o prazo para conclusão dos serviços. 

 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Modelo poderá aplicar as 
seguintes sanções, com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do 
contraditório e da ampla defesa: 
 Advertência, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou 
quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas 
leves que não acarretem prejuízos de monta à execução do contrato, não eximindo o advertido, 
das demais sanções ou multas; 
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Multas de: 
a). 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, a critério do Município de Modelo 
quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as Especificações 
Técnicas aplicáveis no caso, e quando a administração ou a fiscalização for erroneamente 
informada; 
b). 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução parcial e de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total. 
 Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de 
Modelo, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a 
gravidade e a inexecução decorrer de violação culposa da contratada; 
 Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com o Município 
de Modelo, quando a inexecução do contrato decorrer de violação dolosa da contratada, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação, na forma da legislação em vigor. 
 
2. SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS: 
 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de MODELO poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, em conformidade o art. 87, da Lei de 
Licitações e seus parágrafos:  
a) advertência, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou 
quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Edital ou deste instrumento, e/ou nas 
faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à execução deste instrumento, não eximindo 
a CONTRATADA das demais sanções ou multas; 
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, a critério do Município de 
MODELO, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as 
Especificações Técnicas aplicáveis no caso, e quando a Administração ou a Fiscalização for 
erroneamente informada; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato pela  inexecução parcial e de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total; 
d) multa de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, a critério do Município de 
MODELO, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as 
Especificações Técnicas aplicáveis ao caso, e quando a administração ou a fiscalização forem 
erroneamente informadas;  
e) Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de MODELO, 
no caso de inexecução parcial ou total deste instrumento, sendo aplicada segundo a gravidade e 
a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA; 
f) Declaração de inidoneidade para participar  de licitação e contratar com o Município de 
MODELO, quanto à inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, 
na forma da lei. 
 
3. NOTIFICAÇÃO E RECOLHIMENTO: 
 

 Da aplicação da multa será a CONTRATADA notificada pelo Município de MODELO. 
No caso das multas referidas nos itens 1 e 2 a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a partir da notificação,  para recolher a multa na Tesouraria da sede da 
Prefeitura Municipal de MODELO. 
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 Nenhum pagamento de medição será efetuado a CONTRATADA se esta deixar de 
recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
RESCISÃO 
 

 O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município de 
MODELO, quando for de interesse do mesmo, cabendo à CONTRATADA receber o valor dos 
serviços executados, mais o valor das instalações feitas para o atendimento das obrigações 
contratuais, descontadas as parcelas correspondentes à utilização das mesmas, 
proporcionalmente aos serviços executados até a data da rescisão. 
 
 Cabe rescisão deste Contrato, por iniciativa do de MODELO, independentemente de 
interpelação judicial, ou extrajudicial, quando: 
a) a CONTRATADA não cumprir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento; 
b) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços constantes do presente contrato; e 
c) demais hipóteses previstas no artigo 78, da Lei de Licitações. 
 Fica, ainda, expressamente estabelecido que o Município de MODELO não pagará 
indenizações devidas pela CONTRATADA, em face de Legislação Social, Trabalhista ou 
Securitária. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
OBRIGAÇÕES 
 

 A responsabilidade pelo controle de qualidade dos materiais e serviços é integral da 
CONTRATADA, bem como as responsabilidades/obrigações especificadas no Edital. 
 A contratada dever executar a obra objeto do presente contrato em estrita observância as 
normas ambientais e demais legislações que regem a matéria. 
 Reserva-se o direito ao Município de MODELO, de quando julgar necessário, fazer suas 
verificações. A não execução da obra dentro dos padrões exigidos, implicará na não aceitação 
dos mesmos. 
 A CONTRATADA fica ciente de que o Município de MODELO, se reserva o direito de 
apresentar alterações ao projeto, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos 
serviços, bem como mudanças das soluções de projeto. 
 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 A CONTRATADA deverá entregar, na Secretaria de Administração da Prefeitura 
Municipal de Modelo, em até 01 (dia) após a assinatura do contrato, as ANOTAÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) ou (RRT), conforme exigências legais, validadas 
pelo C.R.E.A ou Conselho da Arquitetura/CAU, conforme o caso,  do RESPONSÁVEL 
TÉCNICO e do Técnico Preposto (residente da obra) constando todos os itens relacionados 
no ANEXO N.º I. 
 A CONTRATADA deverá colocar, junto à obra, em locais apropriados e visíveis placas 
de identificação da obra, devendo, estas despesas indiretas estarem contidas no BDI de sua 
Proposta de Preços. 
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 A CONTRATADA deverá adotar o Diário de Obras e fornecê-lo semanalmente para o 
Município. 
 
 O Município de Modelo designará engenheiro responsável pelo Recebimento Definitivo 
da Obra, conforme disposto no art. 73 e observado o disposto no art. 69 ambos da Lei N.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes. 
 
CLÁUSULA NONA 
FORO 
 
 Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Modelo/SC, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  
VALIDADE 
 

 O presente Contrato somente surtirá seus jurídicos e legais efeitos após a sua 
publicação.  
 
 E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os representantes das partes 
contratantes, bem como as testemunhas abaixo identificadas. 
 
    MODELO – SC, aos.......de .........de 2014.  
 

 
_______________________________________          ________________________________ 
Contratante: RICARDO LUIS MALDANER                                 Contratada:                                               
                       PREFEITO MUNICIPAL                                       SÓCIO GERENTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª.......................................................                            2ª............................................ 
NOME:  
CPF 
 
 
 
VISTO:______________________ 
         GILNEI ROBERTO VOGEL 
                   Assessor Jurídico 
                       OAB:11283
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