
 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

CONVITE Nº 001/2020 

SECRETARIA DA SAÚDE 

  

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que ÀS 9h HORAS DO DIA 03 (TRÊS) DE 

MARÇO DE 2020, na sala de reuniões, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, 

Centro, se reunirão a Comissão e a Equipe de Apoio, designados em Portaria nº 

160/2018, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 

DE MONITORAMENTO MENSAL E TRATAMENTO QUÍMICO DE NOVE POÇOS 

ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal 

n° 8.666/93, e suas alterações posteriores bem como Lei Complementar nº 123/2006 e 

147/2014, sendo a presente licitação na modalidade de Convite. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião do Caí, RS, situada à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro. 

O Edital pode ser obtido pelo site www.saosebastiaodocai.rs.gov.br       

 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1 – Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados sob 

responsabilidade de profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Química, para a execução de monitoramento mensal e tratamento químico de 09 (nove) 

poços artesianos do município, para distribuição de água potável para consumo humano, 

em atendimento a Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011, no Município de São 

Sebastião do Caí. 

1.2 – A empresa deverá efetuar 02 (duas) visitas mensais em cada poço artesiano para 

realizar coletas e vistorias; 

1.3 – A empresa deverá fornecer todo o cloro necessário para o tratamento dos poços 

artesianos;  
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1.4 – A empresa deverá realizar 18 (dezoito) análises mensais, sendo duas por poço, a 

cada 15 (quinze) dias, por sistema nos seguintes parâmetros: Cor, Turbidez, PH, 

Coliformes totais e fecais e cloro residual livre, conforme anexo XV da Portaria nº 

2914/2011; 

1.5 - Assistência técnica com químico e técnico responsável; limpeza dos reservatórios 

anual com fornecimento de certificado da limpeza; 

1.6 - Frascos esterilizados para coleta; 

1.7 - Treinamento e capacitação técnica de um responsável para a realização da leitura 

do cloro residual livre diária; 

1.8 - As bombas dosadoras de cloro serão fornecidas pelo sistema de comodato, durante 

a vigência do contrato; 

1.9 - As análises realizadas deverão ser assinadas pelo responsável técnico e entregues 

em via impressa para o fiscal da Vigilância Sanitária do Município, Sr. Luís Fernando 

Furtado Aldrovandi; 

1.10 - A empresa vencedora deverá notificar imediatamente a Administração se houver 

algum empecilho que não permita o correto tratamento da água fornecida pelo Município. 

1.11 - Distância dos poços artesianos da sede do Município: 

 
LOCALIZAÇÃO DO POÇO DISTÂNCIA DA SEDE DO 

MUNICÍPIO 
02 (dois) poços localidade Arroio 
Bonito 

06 Km 

01 (um) poço localidade de Vigia 11 Km 
01 (um) poço localidade de Areião 12,5 Km 
01 (um) poço Parque Centenário 02 Km 
01 (um) poço EMEF Santo Inácio 08 Km 
01 (um) poço no Centro Integrado 
Campestre 

12 Km 

01 (um) poço na Praça Pública do 
Timóteo 

03 km  

01 (um) poço localidade 
Campestre Santa Terezinha 

15 Km 

 

 

2 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
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Os interessados em participar deverão apresentar, no dia e hora fixados no preâmbulo 

deste edital, dois envelopes fechados contendo a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RS 

EDITAL 001/2020 - CONVITE 

ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO  

PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 
 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS 

EDITAL 001/2020 - CONVITE 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 

 

2.1 - O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ não se responsabilizará por 

documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não 

seja o especificado neste edital. 

 

2.2 - O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter:  

I – Habilitação jurídica:  

a) Cópia do Contrato Social. 

b) Cópia do RG do representante legal da empresa.   

 

II – Regularidade Fiscal:  

a) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), 

conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 

b) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do proponente. Caso esta Negativa não contenha validade, a mesma deverá ser 

apresentada com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.440/2011 que incluiu na Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT o art. 642-A, que institui a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT, que será expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

e) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica no prazo de até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de abertura 

dos envelopes da presente licitação. 

f) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º, da Constituição Federal (Anexo II). 

g) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar junto com a 

documentação, declaração que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, assinada pelo representante legal ou pelo contador da empresa. Caso 

não apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei 

acima referida.  

 

III – Qualificação Técnica:  

a) Registro ou inscrição na entidade profissional no Conselho Regional de Química 

(CRQ). 

b) Indicação do profissional responsável técnico da empresa, acompanhado do 

comprovante de inscrição deste junto ao Conselho Regional de Química (CRQ). 

c) Alvará da Vigilância Sanitária do município da sede do licitante.  

d) Atestado ou certidão fornecido por órgão público ou privado de que o profissional 

indicado pelo licitante como o responsável técnico já prestou, de modo satisfatório, 

serviços compatíveis com o da presente licitação. 
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e) Declaração de que o licitante efetuou vistoria junto aos 09 (nove) pontos de tratamento 

de água, objeto deste certame.  

f) Indicação do laboratório que irá realizar as análises, acompanhado do alvará sanitário 

do laboratório, do comprovante de que se trata de laboratório analítico, de que esteja 

cadastrado na FEPAM e de que tenha implantado sistema de gestão de qualidade nos 

termos da ABNT NBR ISO IEC 17025/2005. 

 

2.3 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, por 

cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município ou publicação em órgão de 

imprensa oficial. Os documentos poderão, ainda, ser extraídos de sistemas 

informatizados (internet) ficando sujeitos à comprovação de sua veracidade pela 

Comissão de Licitação. 

2.4 - A autenticação de documentos por servidor público poderá ser realizada até as 

8h15min horas do dia 03 de março de 2020. 
 

2.5 - O envelope “PROPOSTA” deverá conter: 

Proposta financeira, conforme anexo I, computando todas as despesas atinentes ao 

serviço, como: encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, bem como qualquer 

outra despesa acessória não especificada neste Edital e que seja necessária ao 

cumprimento do objeto licitado. 

2.6 - A Administração não homologará valor superior a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) por mês para a prestação de serviços. 

 

3 - DO JULGAMENTO 

3.1 O julgamento será realizado pelo Responsável pelos Convites, levando em 

consideração o menor preço. 

3.2 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 

43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

3.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em ato 

público. 
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3.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

qualquer das disposições deste edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 

presumindo-se como tais as que contiverem preços vis ou excessivos, face aos preços 

concorrentes no mercado. 

 

4 - DOS RECURSOS 

4.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

4.2 - Não serão aceitos recursos interpostos através de fac-símile ou outro meio 

eletrônico. 

 

5 - DO CONTRATO 

5.1 - Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, conforme art. 81 

da Lei nº 8.666/93. 

5.2 - A Administração, quando o convocado não assinar termo de contrato no prazo e 

condições estabelecidos, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da 

cominação antecedente. 

5.3 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

5.4 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

5.5 - A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e 

de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

5.6 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei. 
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5.7 - Poderão, nas mesmas condições contratuais, ocorrer acréscimos ou supressões do 

objeto contratado que se fizerem necessários, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do total da contratação. 

5.8 - O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato integrante deste 

Edital (anexo III). 

 

6 - DO REAJUSTE 

6.1 - O reajustamento do contrato será anual, pela variação do IGP-M/FGV dos últimos 12 

(doze) meses. 

 

7 - DO PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente ao da 

prestação de serviços, mediante a apresentação das Notas Fiscais. 

7.2 - As despesas decorrentes da prestação de serviços ocorrerão por conta da seguinte 

dotação do orçamento vigente:  

 

61680   Código da Despesa 

0600    Secretaria Mun. Saúde e da Família 

04601   Adm. e Dep. de ações básicas da saúde  

10.301.0075.2006  Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

8 - DAS PENALIDADES 

8.1 - No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, será aplicada às 

penas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, será 

conforme minuta de contrato (anexo III). 

 

9 - DA VIGÊNCIA 

9.1 - O presente contrato terá validade por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses. 
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10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente orçamento. 

10.2 - Em nenhuma hipótese serão concedidos prazos para a apresentação da 

documentação e propostas exigidas no orçamento e não apresentadas na reunião de 

recebimento. 

10.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

10.4 - Uma vez iniciadas a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos ao orçamento os participantes retardatários. 

10.5 - A presente licitação é regida pelas condições deste Convite e pela Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações, sendo declarado o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para 

dirimir controvérsias emergentes da presente licitação. 

10.6 - Maiores informações serão prestadas aos interessados de segunda a quinta-feira, 

das 8h às 11h30min e das 13h15min às 16h 30min, e na sexta-feira, das 7h30min às 13h, 

no setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, 

pelo telefone (51) 3635-2500, ramal 4004, ou pelo e-mail 

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br. 

 

São Sebastião do Caí, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 
Daiane Juliane Trein 

Responsável pelos Convites 
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CONVITE Nº 001/2020 

 

ANEXO I - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

Empresa: 
Endereço: 
CNPJ: 
Telefone e e-mail: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI 
 
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a contratação de serviços técnicos 
especializados sob responsabilidade de profissional habilitado e registrado no conselho 
regional de química, para a execução do monitoramento mensal e tratamento químico de 
09 (nove) poços artesianos no Município, para distribuição de água potável para consumo 
humano, com o valor mensal de R$__________(________________). 
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente 
licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no momento de 
convocação, indicando para este fim o Sr. ______________________, carteira de 
identidade nº _____________, expedida em ____/____/____, órgão expedidor 
_____________________ e CPF nº ____________________, como representante legal 
desta empresa.  
 
Finalizando, declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos 
suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos 
todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros. 
 
São Sebastião do Caí, RS, ______ de _____________ de 2020. 
                                             (data)                (mês) 
 
 
 

 
____________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2020 

 
ANEXO II 

 

EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas 

menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

  

 _____________________, _____ de _______________ de 2020. 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa 
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CONVITE Nº 001/2020 

 

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB 

RESPONSABILIDADE DE PROFISSIONAL HABILITADO E REGISTRADO NO 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, PARA A EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO 

MENSAL E TRATAMENTO QUÍMICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 

CONSUMO HUMANO EM 09 (NOVE) POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, QUE 

FIRMAM O MUNÍCIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ E 

_____________________________. 

 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, acordam um contrato de 

prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

Identificação das partes:  

 

I: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426, inscrita no CNPJ sob 

nº 88.370.879/0001-04, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis 

Alberto Pires Duarte, adiante designada CONTRATANTE. 

 

II: __________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob n° ________________, com sede na Rua/Av.______________, n° _____, no 

Município de _____________________, ____, representado neste ato pelo 

Sr(a).______________, brasileiro, ____________, CPF n° __________________, adiante 

designada CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
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1 - Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados sob 

responsabilidade de profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Química, para a execução de monitoramento mensal e tratamento químico de 09 (nove) 

poços artesianos do município, para distribuição de água potável para consumo humano, 

em atendimento do Ministério da Saúde nº 2914/2011, no Município de São Sebastião do 

Caí. 

1.1 – A contratada deverá efetuar 02 (duas) visitas mensais em cada poço artesiano para 

realizar coletas e vistorias; 

1.2 – A empresa contratada deverá fornecer todo o cloro necessário para o tratamento 

dos poços artesianos;  

1.3 – A empresa deverá realizar 18 (dezoito) análises mensais, sendo duas por poço a 

cada 15 (quinze) dias, por sistema nos seguintes parâmetros: Cor, Turbidez, PH, 

Coliformes totais e fecais e cloro residual livre, conforme anexo XV da Portaria nº 

2914/2011; 

1.4 - A contratada deverá prestar assistência técnica com químico e técnico responsável; 

limpeza dos reservatórios anual com fornecimento de certificado da limpeza; 

1.5 - A contratada deverá utilizar frascos esterilizados para coleta; 

1.6 - Treinamento e capacitação técnica de um responsável para a realização da leitura 

do cloro residual livre diária; 

1.7 - As bombas dosadoras de cloro serão fornecidas pelo sistema de comodato, durante 

a vigência do contrato; 

1.8 - As análises realizadas deverão ser assinadas pelo responsável técnico da empresa 

e entregues em via impressa para o fiscal da Vigilância Sanitária do Município, Sr. Luís 

Fernando Furtado Aldrovandi; 

1.9 - A empresa vencedora deverá notificar imediatamente a Administração se houver 

algum empecilho que não permita o correto tratamento da água fornecida pelo Município. 

1.10 - Distância dos poços artesianos da sede do Município: 

 
LOCALIZAÇÃO DO POÇO DISTÂNCIA DA SEDE DO 

MUNICÍPIO 
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02 (dois) poços localidade Arroio 
Bonito 

06 Km 

01 (um) poço localidade de Vigia 11 Km 
01 (um) poço localidade de Areião 12,5 Km 
01 (um) poço Parque Centenário 02 Km 
01 (um) poço EMEF Santo Inácio 08 Km 
01 (um) poço no Centro Integrado 
Campestre 

12 Km 

01 (um) poço na Praça Pública do 
Timóteo 

03 km  

01 (um) poço localidade 
Campestre Santa Terezinha 

15 km 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

2.1 - O valor total dos serviços será de R$__________(____________________), sendo 

que o pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente ao da 

prestação de serviços, mediante a apresentação das Notas Fiscais. 

2.2 - Será retido das Notas Fiscais de prestação de serviços, emitidas pela 

CONTRATADA, o valor do ISSQN, cuja alíquota é de 2% (dois por cento), conforme 

legislação municipal em vigor. 

2.3 - É condição para os pagamentos a apresentação mensal dos recolhimentos relativos 

às contribuições sociais dos funcionários da CONTRATADA (prova de recolhimento 

mensal do INSS e do FGTS). 
 

2.4 - As despesas decorrentes da prestação de serviços ocorrerão por conta da seguinte 

dotação do orçamento vigente: 

 

61680   Código da Despesa 

0600    Secretaria Mun. Saúde e da Família 

04601   Adm. e Dep. de ações básicas da saúde  

10.301.0075.2006  Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA TERCEIRA:  
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3.1 - O presente contrato terá validade por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito).  

3.2 - O reajuste do contrato será anual, pela variação do IGP-M/FGV dos últimos 12 

(doze) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

4.1 - Sem prejuízo de plena responsabilidade da Contratada, todos os serviços serão 

fiscalizados pelo Município, através do fiscal da Vigilância Sanitária do Município, Sr. Luís 

Fernando Furtado Aldrovandi. 

4.2 - É absolutamente vedada por parte da Contratada à execução de serviços que não 

sejam objeto do presente Contrato.  

4.3 - A Contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham, 

dolosa ou culposamente, a prejudicar o Município ou a terceiros, quando da execução dos 

serviços.  

4.4 - Todas as despesas da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários 

e tributários decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a cargo da 

Contratada, cabendo-lhe, ainda, inteira responsabilidade quanto aos serviços executados, 

bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município. 

4.5 - Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as 

partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não 

havendo entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE qualquer tipo de relação de 

subordinação. 

4.6 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do Contrato. 

4.7 - O Município se reserva o direito de alterar os serviços, de acordo com a sua 

conveniência e a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA:  
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5.1 - Salvo expresso autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA, 

transferir ou sublocar os serviços previstos neste instrumento, sob-risco de ocorrer à 

rescisão do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA:   

6.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades do Contrato. 

6.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida 

prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, isolada ou 

cumulativamente: 

I - advertência; 

II - multa na forma prevista neste instrumento de Contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 
 

6.3 - As multas aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos pelo município de São Sebastião do Caí, ou ainda cobradas judicialmente.  

6.4 - Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando a 

licitante vencedora: 

a) recusar-se a assinar o Contrato, estando à proposta dentro do prazo de validade; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

c) desatender as determinações da fiscalização; 

d) executar o objeto em desacordo com normas técnicas e especificações, 

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, a sua custa; 

e) cometer qualquer infração as normas legais de qualquer esfera, respondendo ainda 

pelas multas aplicadas por órgãos competentes em razão da infração cometida; 
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f) cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 

g) não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado. 
 

6.5 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a 

CONTRATADA: 

a) ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 

contratual; 

b) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto contratual; 

c) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 

imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano a CONTRATANTE ou terceiros, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
 

6.6 - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 13.1 poderão também ser 

aplicadas à empresa CONTRATADA que: 

a) praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1 - O contrato poderá ser rescindido: 

I – Por iniciativa do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 

se a CONTRATADA:  

a) deixar de cumprir qualquer das obrigações aqui estipuladas;  

b) subcontratar, transferir ou ceder a terceiros o objeto desse contrato;  

c) demonstrar incapacidade técnica ou má-fé;  

II – Por acordo entre as partes, atendida a conveniência do CONTRATANTE, mediante 

termo próprio e restando quitadas todas as obrigações pendentes.  

7.2 - Poderá o CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato, independente de 

notificação judicial ou extrajudicial, em razão de interesse público devidamente justificado.  
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7.3 - É assegurado a CONTRATANTE o direito de dar por rescindido o presente contrato, 

sem aviso prévio, quando ocorrer violação da lei ou de qualquer uma das cláusulas 

contratuais, perdendo a CONTRATADA, para o CONTRATANTE, a título de pena o valor 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1 - A CONTRATADA compromete-se a: 

a) Prestar serviços à CONTRATANTE com ampla, total, irrestritos autonomia, sem 

qualquer tipo de subordinação jurídica.  

b) Exigir de seus funcionários a obediência rigorosa às normas, principalmente as 

concernentes à disciplina, segurança, medicina e higiene do trabalho. 

c) Substituir todo e qualquer funcionário, a pedido ou não da CONTRATANTE, que 

demonstre atitude ou comportamento incompatível com o desempenho das funções, 

desde que consideradas prejudiciais ou inconvenientes pelo CONTRATANTE; 

 

8.2 - O CONTRATANTE compromete-se a: 

a) Fornecer à Contratada as condições necessárias ao bom desempenho dos serviços. 

b) Comunicar, por escrito e diretamente, à direção da Contratada os fatos que venham a 

ocorrer em decorrência deste contrato, salvo em caso de urgência, fazendo, todavia, a 

respectiva comunicação por escrito, tão logo seja possível. 

 

CLÁUSULA NONA: 

9.1 - As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as 

disposições e regras atinentes a Contratos contidas na Lei nº 8.666/93, com suas 

alterações posteriores, bem como todas aquelas contidas no Convite, ainda que não 

estejam expressamente transcritas neste instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA:  

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para solucionar todas as 

questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

   São Sebastião do Caí, xx de xxxxxxxxxx de 2020. 

 

 

 

        ____________________________                     ____________________________                            

              Clóvis Alberto Pires Duarte                                                 Contratado 

                      Prefeito Municipal 


