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EDITAL DE CONVITE Nº 003/2020 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

LC 123/2006 – 147/2014 

 

Tipo de Julgamento: Menor Preço Unitário 

 

O Município de São Sebastião do Caí, RS, através de sua Responsável 

pelos Convites, Servidora Pública Sra. Daiane Juliane Trein, nomeada pela portaria nº 

160/2018, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados que, às 

09 (NOVE) HORAS DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, 

no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Pinheiro Machado, 426, 

Centro, neste Município, receberão os envelopes contendo a documentação e proposta 

da presente licitação, na modalidade Convite, do tipo menor unitário. 

 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado. 

Estão impedidas de participar da presente licitação as empresas suspensas do direito 

de licitar com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, cujo conceito 

abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de 

direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas ou mantidas, no 

prazo e nas condições do impedimento, aquelas que tenham sido declaradas inidôneas 

pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração 

direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu 

controle e as fundações por ela instituídas e mantidas em qualquer estado da federação 

e, ainda, aquelas que estiverem em regime de falência e empresas em forma de 

consórcio. 
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação para contratação de empresa para prestação 

de serviços de recapagem de pneus para diversos veículos desta Prefeitura Municipal, 

constantes na tabela abaixo: 

 

 

ITEM 

 

                        

DESCRIÇÃO 

CONSUMO MÉDIO 

ANUAL ESTIMADO 

(UNIDADE) 

   01 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

1400 x 24. 

10 

   02 Recapagem a frio para pneu borrachudo 1000 

x 20. 

40 

   03 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

17.5 x 25. 

10 

   04 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

19.5 x 24. 

08 

   05 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

12.4 x 24. 

02 

   06 Recapagem a quente para pneu borrachudo 12 

/ 16.5. 

06 

   07 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

18.4 x 30. 

02 

   08 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

14.9 x 28. 

02 

   09 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

9.5 x 24. 

02 

   10 Recapagem a frio para pneu borrachudo 215 / 

75 / 17.5. 

24 

   11 Recapagem a frio para pneu borrachudo 275 / 50 
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80 / 22.5. 

   12 Recapagem a quente para pneu borrachudo 

12.5 / 80 / 18. 

16 

   13 Recapagem a frio para pneu liso 275/80/22.5. 50 

 

1.2 - A presente licitação destina-se à escolha do menor preço unitário, dos produtos 

acima especificados. 

1.3 - A retirada dos pneus, bem como a entrega dos mesmos deverá ser feita no 

seguinte endereço, em horário de expediente da Administração Municipal: Secretaria de 

Obras Públicas, sito a Av. Bruno Cassel, 170, sem custo adicional para o Município de 

São Sebastião do Caí, RS. 

1.4 - O serviço de recapagem dos pneus deverá ter prévia autorização por escrito do 

responsável da Secretaria de Obras. Quaisquer serviços efetuados sem a devida 

autorização não serão ressarcidos pelo município. 

1.5 - O prazo para o recolhimento dos pneus que irão para a recapagem é de até 3 

(três) dias após a solicitação do responsável.  

1.6 - O prazo para a entrega das recapagens é de até 15 (quinze) dias.  

1.7 - Nas recapagens deverá ser concedida uma garantia contra defeitos decorrentes 

da qualidade do serviço, que deverá ser de no mínimo de 06 (seis) meses contados do 

recebimento pelo Município. 

1.8 - Deverão ser incluídos nos preços propostos, eventuais consertos de pneus que 

por ventura venham a surgir quando da recapagem dos mesmos. 

1.9 - A empresa deverá aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões 

até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho. 

1.10 - O Município não homologará valor superior aos preços orçados na licitação 

(anexo I). 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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2.1 - Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 

deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação 

em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 

como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

EDITAL DE CONVITE Nº 003/2020 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: Razão Social/CNPJ/ e-mail e telefone 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

EDITAL DE CONVITE Nº 019/2018 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE: Razão Social/CNPJ/ e-mail e telefone 

 

2.2 - O Município não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas 

por via postal ou entregues em outro setor que não seja o especificado no preâmbulo 

deste edital. 

 

2.3 - O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter: 

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) Cópia da Certidão Negativa junto à Fazenda Municipal da sede do licitante. Caso 

esta Negativa não contenha validade, a mesma deverá ser apresentada com data de 

expedição não superior a 90 (noventa) dias; 

d) Cópia da Certidão Negativa junto à Fazenda Estadual; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943. 

f) Certidão Negativa emitida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no que diz 

respeito à ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial; 

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

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

h) Declaração que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

assinada pelo representante legal ou pelo contador da empresa. 

i) Cópia autenticada do Contrato Social em vigor.  

j) Cópia autenticada do RG do representante legal da empresa. 

 

2.3.1 - 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 

Administração. 

2.3.2 - Os documentos poderão ser autenticados por Servidor Público Municipal até o 

dia 23 de setembro de 2020, às 11h30min, no Setor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal. O horário de atendimento da Administração Municipal é das 08h 

às 11h30min e das 13h15min às 16h30min, na segunda-feira a quinta-feira, e das 

07h30min às 13h, na sexta-feira.  
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2.4 - O envelope “PROPOSTA” deverá conter: 

a) Carta proposta de preços (modelo anexo I), cujo prazo de validade é fixado pela 

Administração em 60 (sessenta) dias. Deverá ser redigida em linguagem clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, identificando razão social, CNPJ, e-mail, telefone e 

descrição completa do produto, sendo a última folha datada e assinada pelo 

representante legal da empresa. 

b) Preço unitário líquido, não superior ao valor de referência constante no anexo I, 

indicado em moeda corrente nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 

vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 

operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da 

licitante vencedora. 

c) Os preços deverão ser cotados na condição e modalidade de transporte “CIF”, 

considerando que os bens deverão ser entregues junto à Secretaria Municipal de Obras 

Públicas, no município de São Sebastião do Caí/RS. 

 

3. DO JULGAMENTO 

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

consideração o menor preço unitário, por item. 

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, conforme art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

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 
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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. 

 

5. DO CONTRATO 

5.1 - Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) 

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 elencadas, 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 - O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste Edital 

(anexo III). 

 

6. DO REAJUSTE 

6.1 - Não terá reajuste de preços até o fim da validade deste contrato. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1 - 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).  

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será efetuado ao licitante vencedor mediante a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias da entrega, de acordo com as 

quantidades fornecidas, por intermédio da Fazenda do Município. 

8.2 - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do contrato, número do Convite e da ordem de 

fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

     9. DA RESCISÃO 

9.1 São reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 77 da Lei que rege este contrato, com o surgimento 

das consequências previstas na mesma Lei. O presente contrato e passível de 

rescisão, na forma determinada pelos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

9.2 O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes desde com aviso 

prévio de 30 (trinta) dias. 
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10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1 - As despesas oriundas da presente licitação correrão por conta das seguintes 

dotações do orçamento vigente: 

 

41680   Código da Despesa 

0400   Secretaria Mun. Educação, Cult. e Desporto 

0401   MDE 

12.361.0076.2006 Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

442680   Código da Despesa 

0400   Secretaria Mun. Educação, Cult. e Desporto 

0404   Recursos vinculados 

12.361.0082.2056 Transporte escolar Estado/Ens. Fund. 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

44680   Código da Despesa 

0400   Secretaria Mun. Educação, Cult. e Desporto 

0404   Recursos vinculados 

12.361.0082.2054 Manutenção PNATE - União 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

61680   Código da Despesa 

0600   Secretaria Mun. da Saúde e da Família 

0601   Adm. e Dep. de Ações Básicas da Saúde 

10.301.0075.2006 Manutenção das atividades da secretaria 
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3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

51680   Código da Despesa 

0500   Secretaria Mun. Obras Publ., Infraest. e Serviços 

0501   Secretaria de Obras e Saneamento 

04.122.0010.2006 Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

11170   Código da Despesa 

0100   Secretaria Mun. da Agricultura 

0101   Agricultura e Abastecimento 

20.605.0137.2006 Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES EM GERAL 

11.1 - 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. 

11.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 

transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente ao ora fixado. 

11.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente convite. 



 

 
 
 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro - São Sebastião do Caí, RS - CEP 95760-000 - Fone: (51) 3635-2500 

 

11.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 

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

recebimento. 

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

propostas ou quaisquer outros documentos. 

11.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

11.7 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 

8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

11.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

São Sebastião do Caí/RS, 16 setembro de 2020. 

 

 

DAIANE JULIANE TREIN, 

Responsável pelos Convites. 
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ANEXO I  

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CONVITE N.º 003/2020 

Empresa: 

Endereço: 

CNPJ: 

Telefone/e-mail: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 

 

Prezados Senhores: 

 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a contratação de empresa para prestação 

de serviços de recapagem de pneus para diversos veículos desta Prefeitura Municipal, 

conforme tabela abaixo: 

 

ITEM 

 

                        

DESCRIÇÃO 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(UNIDADE) 

VALOR 

UNITÁRIO 

REFERÊNCIA 

VALOR 

TOTAL R$ 

   01 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 1400 x 24. 

10 R$ 1.100,00  R$  

   02 Recapagem a frio para pneu 

borrachudo 1000 x 20. 

40 R$ 460,00  R$    

   03 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 17.5 x 25. 

10 R$ 1.470,00  R$  

   04 Recapagem a quente para pneu 08 R$ 1.470,00  R$  
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borrachudo 19.5 x 24. 

   05 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 12.4 x 24. 

02 R$ 704,00  R$  

   06 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 12 / 16.5. 

06 R$ 520,00 R$   

   07 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 18.4 x 30. 

02 R$ 1.547,00 R$   

   08 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 14.9 x 28. 

02 R$ 992,00 R$   

   09 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 9.5 x 24. 

02 R$ 614,00 R$      

   10 Recapagem a frio para pneu 

borrachudo 215 / 75 / 17.5. 

24 R$ 310,00 R$      

   11 Recapagem a frio para pneu 

borrachudo 275 / 80 / 22.5. 

50 R$ 480,00 R$      

   12 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 12.5 / 80 / 18. 

16 R$ 630,00 R$      

   13 Recapagem a frio para pneu liso 

275/80/22.5. 

50 R$ 460,00 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 
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representante legal desta empresa. Finalizando, declaramos que estamos de pleno 

acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

_____________________________, ______ de _____________ de 2020. 

                              (local)                      (data)                 (mês) 

 

   __________________________________ 

   Assinatura do Responsável pela Empresa 
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ANEXO II 

CONVITE N.º 003/2020 

 

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. 

 

  

  São Sebastião do Caí/RS, ___ de ___________________ de 2020. 

 

 

   __________________________________ 

   Assinatura do Responsável pela Empresa 
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ANEXO III 

 

CONVITE N.º 003/2020 – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Por este instrumento, as partes a seguir qualificadas, acordam um contrato de 

prestação de serviços, segundo as cláusulas e condições a seguir estipuladas.  

 

I - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, pessoa jurídica de direito público, 

com endereço à Marechal Floriano Peixoto, n.º 426, Centro, na cidade de São 

Sebastião do Caí/RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 88.370.879/0001-04, representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade, neste ato denominado CONTRATANTE. 

 

II – EMPRESA XXXXXXX, sediada à xxxxxx, n.º xxxx, bairro xxxxx, no município de 

xxxxxx/xx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxx, representada por seu 

representante legal, Sr. (a) xxxxxxxxxx, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º 

xxxxxxx, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxxx, , neste ato denominado CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

1.1 - Execução de serviços de recapagens de pneus abaixo especificados: 

 

ITEM 

 

                        

DESCRIÇÃO 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(UNIDADE) 

VALOR 

UNITÁRIO 

REFERÊNCIA 

VALOR 

TOTAL R$ 

   01 Recapagem a quente para pneu          10  R$   R$  
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borrachudo 1400 x 24. 

   02 Recapagem a frio para pneu 

borrachudo 1000 x 20. 

         40  R$     R$    

   03 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 17.5 x 25. 

         10  R$   R$  

   04 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 19.5 x 24. 

         08  R$   R$  

   05 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 12.4 x 24. 

         02  R$   R$  

   06 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 12 / 16.5. 

         06 R$   R$   

   07 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 18.4 x 30. 

         02 R$   R$   

   08 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 14.9 x 28. 

         02 R$   R$   

   09 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 9.5 x 24. 

         02 R$      R$      

   10 Recapagem a frio para pneu 

borrachudo 215 / 75 / 17.5. 

         24 R$      R$      

   11 Recapagem a frio para pneu 

borrachudo 27.5 / 80 / 22.5. 

         50 R$      R$      

   12 Recapagem a quente para pneu 

borrachudo 12.5 / 80 / 18. 

         16 R$      R$      

   13 Recapagem a frio para pneu liso 

27.5/80/22.5. 

         50 R$      R$      

 

1.2 - O presente contrato perfaz a monta total de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx). 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO   

2.1 - O pagamento será efetuado a empresa mediante a apresentação da respectiva 

Nota Fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias da entrega, de acordo com o serviço 

prestado, pela Secretaria Municipal da Fazenda.  

2.2 - A Nota Fiscal/Fatura emitida deverá conter, em lugar de fácil visualização, 

número do convite, contrato e da ordem de serviço, a fim de facilitar o trâmite de 

execução dos serviços de recapagem de pneus. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO PRAZO 

3.1 - O prazo para o recolhimento dos pneus que irão para a recapagem é de até 3 

(três) dias após a solicitação do responsável.  

3.2 - O prazo para a entrega das recapagens é de até 15 (quinze) dias, junto da 

Secretaria de Obras, situada a Avenida Dr. Bruno Cassel, nº 170.  

3.3 - 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. 

3.4 - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos e incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, devendo comunicar à contratante, 

por escrito, qualquer anormalidade que apure ter ocorrido na execução das obras, que 

possam comprometer a sua qualidade. 

3.5 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VINCULAÇÃO À LEI E AO EDITAL 
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4.1 - As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as 

disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei n.º 8.666/93, com suas 

alterações posteriores, bem como todas aquelas contidas no Edital de Licitação, ainda 

que não estejam expressamente transcritas neste documento.  

 

CLÁUSULA QUINTA – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS 

5.1 - A Contratada obriga-se a executar o serviço atendendo as normas técnicas e 

legais vigentes, bem como as condições e garantias técnicas atinentes à matéria de 

modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse dos contratantes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – ENCARGOS DA CONTRATADA 

6.1 - Assume a Contratada inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais 

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

e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da contratada com 

relação aos encargos aqui referidos não transfere a contratante à responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 - 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; 
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IV - suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, por prazo não superior a 

2 (dois) anos; 
 

7.2 - As multas aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente 

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

7.3 - 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; 

f) cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 

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

7.4 - 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 prestação de 

serviço 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. 
 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
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8.1 - São reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 77 da Lei que rege este contrato, com o surgimento 

das consequências previstas na mesma Lei. O presente contrato e passível de 

rescisão, na forma determinada pelos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

8.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes desde com aviso 

prévio de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

9.1 - O presente contrato e regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

em todos os seus termos, a qual se aplicará também onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO 

10.1 - As despesas oriundas da presente contratação correrão a conta das seguintes 

dotações do orçamento vigente: 

 

41680   Código da Despesa 

0400   Secretaria Mun. Educação, Cult. e Desporto 

0401   MDE 

12.361.0076.2006 Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

442680   Código da Despesa 

0400   Secretaria Mun. Educação, Cult. e Desporto 

0404   Recursos vinculados 

12.361.0082.2056 Transporte escolar Estado/Ens. Fund. 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 
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44680   Código da Despesa 

0400   Secretaria Mun. Educação, Cult. e Desporto 

0404   Recursos vinculados 

12.361.0082.2054 Manutenção PNATE - União 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

61680   Código da Despesa 

0600   Secretaria Mun. da Saúde e da Família 

0601   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 

 

51680   Código da Despesa 

0500   Secretaria Mun. Obras Publ., Infraest. e Serviços 

0501   Secretaria de Obras e Saneamento 

04.122.0010.2006 Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

11170   Código da Despesa 

0100   Secretaria Mun. da Agricultura 

0101   Agricultura e Abastecimento 

20.605.0137.2006 Manutenção das atividades da secretaria 

3.3.3.90.39.000000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 - As partes elegem o Foro de São Sebastião do Caí, para dirimir quaisquer 

dúvidas emergentes do presente contrato. 
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 E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

  

 São Sebastião do Caí, xx de xxxxxxxx de 2020.  

 

 

______________________________       __________________________ 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE              XXXXXXXXXXXXXXXX 

 Prefeito Municipal                  Contratada 

 


