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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

EDITAL PARA 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 104/2017 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, ente de Direito Público, sediado à Rua Juarez Távora, nº 93, Centro, CEP: 58.300-
410, Santa Rita, Estado da Paraíba, CEP 58.300-410, através de sua PREGOEIRA, designada pela Portaria nº 107/2017, datada 
de 1.º de fevereiro de 2017, em conformidade com as Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 e suas alterações, com os Decretos n.º 
3.555/00 e 5.450/05, torna público que realizará o PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para o objeto 
abaixo descrito. A proposta de preços e a documentação relativa a esta licitação serão recebidas simultaneamente na sessão 
pública que realizar-se-á em 10 de agosto de 2017, às 09:30 horas, no Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça 
Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita-PB. Esta licitação autorizada por meio do Processo Administrativo nº 104/2017, será 
regida pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000, pela Lei Complementar 123/2006 e pela Lei nº 8.666/1993 e pelas 
condições constantes neste Edital. 
 
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital deverão ser entregues no 
local, data e horário seguinte: 
 

DATA: 10/08/2017 
HORÁRIO: 09:30 horas 
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita-PB. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 O presente Pregão Presencial tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, com características constantes nos Anexos I e II deste Edital; 
 
1.2 O presente Pregão tem por finalidade utilização dos serviços de recomposição de pavimentação e meios fios da cidade de 
Santa Rita, tendo em vista inúmeros buracos que causam dificuldade, desconforto e perigo ao tráfego dos veículos. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do Certame todos e quaisquer interessados, do ramo de atividade pertinente e compatível ao objeto de 
contratação, legalmente estabelecidos no País e que atenda às exigências deste Edital; 
 
2.2 Não poderá participar do presente Pregão Presencial: 
 
a) Empresas coligadas ou vinculadas, como também Consórcio de Firmas; 
b) empresa declarada inidônea ou suspensa de licitar em órgão ou entidade da Administração Pública direta, indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
c) empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação; 
d) empresa estrangeira que não funciona no país; e 
e) que NÃO apresente em seu Contrato Social atividade econômica compatível com o objeto ora licitado. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Equipe de Apoio da Pregoeira por um representante devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente e 
ainda, apresentar declaração dando ciência de que atende plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o 
Inciso VII, Art. 4º, Lei nº 10.520/2002, nos termos abaixo: 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
(Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ nº _________, com sede (endereço completo da empresa), por 
intermédio de seu representante legal, Sr(a) (nome completo do(a) representante), em cumprimento ao disposto no 
inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA expressamente cumprir plenamente todos 
os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão do tipo Presencial nº 025/2017, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Santa Rita. 
 
___________________, ____ de _____________ de 2017. 
(Local e data) 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
3.1.1 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, 
com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em 
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
3.2 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os 
mesmos retidos no processo. 
 
3.3 A pregoeira e equipe de apoio só autenticará documentos a partir do original, até às 24 horas do último dia útil anterior à data 
marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação (Não serão autenticados os documentos no dia da 
sessão). 
 
4. DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
4.1 A proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou impressa em papel timbrado da licitante ou, 
não o havendo, em papel contendo o CNPJ e preferencialmente rubricadas em todas as folhas; 
 

4.1.1 Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às empresas 
que apresentem suas propostas conforme o modelo constante do ANEXO II, do presente Edital. 

 
4.2 Na proposta de preço estarão incluídas todas os custos com frete, tributos e quaisquer outras despesas que venham a incidir 
sobre o objeto desta licitação. 
  
4.3 A cotação apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da licitante, não 
lhe cabendo o direito de pleitear quaisquer alterações para mais; 
 
4.4 A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos; 
 
4.5 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital e seus Anexos; 
 
4.6 Deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, contendo na sua parte externa o título. 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 
PREGÃO Nº 025/2017 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ) 

 
4.7 A proposta deverá ser conforme as seguintes orientações:  
 

a) mencionar o nº deste pregão e especificação, minuciosa e clara, do objeto licitado, obedecendo ao Termo de 
Referência - Anexo I deste Edital; 
b)  conter os valores unitários e global, para cumprimento do objeto da presente licitação, com no máximo duas casas 
decimais, incidentes sobre o montante total de gastos efetuados, conforme condições e especificações constantes do 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 
c) declaração de prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
abertura do certame. Na falta de tal declaração será aceito o prazo mínimo ora indicado; 
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d) Datada e assinadas na última folha pelo representante legal da licitante, e, ainda, redigida com clareza em língua 
portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas; 
e) Indicação da conta corrente e agência do Banco onde serão depositados os valores decorrentes do Contrato. 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que a instruírem será 
pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário, já determinados no 
preâmbulo deste Edital; 
 
5.2 No local e hora marcados, as interessadas deverão comprovar, conforme item 3 deste Edital, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais, assim como, para a prática dos demais atos decorrentes deste certame; 
 
5.3 Finalizada a etapa de credenciamento e declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas 
proponentes, dando-se início ao recebimento de todos os envelopes; 
 
5.4 Em seguida, serão abertos os envelopes “nº 1” contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita à conferência e posterior 
rubrica. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL; 
 
6.2 O pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas comerciais para o objeto da presente 
licitação, e os respectivos valores ofertados; 
 
6.3 Será classificada e proclamada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar a proposta de menor preço por item proposto e 
aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à 
proposta de menor preço; 
 

6.3.1 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de valores, nas condições definidas no subitem 
6.3, o pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas, 
quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas escritas; 

 
6.4 Às proponentes classificadas conforme subitens 6.3 e 6.3.1, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes; 
 
6.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances 
verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de classificação das propostas; 
 
6.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades relacionadas no item 
10 deste Edital; 
 
6.7 A Pregoeira poderá definir lances mínimos em qualquer fase da etapa de lances verbais, visando com esta medida a celeridade 
do processo; 
 
6.8 Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, exclusivamente, pelo critério de menor preço global; 
 
6.9 Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada quanto ao valor apresentado, de 
acordo com o definido neste Edital e cujo valor se situem abaixo da estimativa de preços unitários, conforme tabela do 
SINAPI e DER/PB; 
 
6.10 Sendo aceitável a proposta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver formulado: 
 

a) relativa à documentação exigida no item 7 deste Edital; 
 
6.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pelo 
Pregoeiro, o objeto definido neste Edital. 
 
6.12 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não for habilitada, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos; 
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6.13 Nas situações previstas nos subitens 6.9 e 6.12, poderá o pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja 
obtida taxa percentual melhor; 
 
6.14 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes presentes das licitantes; 
 
6.15 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta será 
desclassificada; 
 
6.16 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerá esta 
última. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém 
não exigidos, prevalecerão às primeiras; 
 
6.17 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, permanecerão em poder 
desta Secretaria, devidamente lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante vencedora, ou o 
posicionamento final da licitação. Após este fato, os referidos envelopes ficarão por vinte dias corridos à disposição das licitantes 
interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, os envelopes serão destruídos. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 Para que as licitantes sejam tidas como habilitadas se faz necessário a apresentação dos seguintes documentos: 
 

7.1.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 
8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução Normativa n.º 5/95, do MARE, nos termos abaixo: 

 
 

DECLARAÇÃO: 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 
(nome da empresa) , CNPJ ou CIC nº , sediada à (endereço completo), declara sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
local e data_______________________________________ 
(assinatura)_______________________________________ 
nome e número da identidade do declarante. 
 
 

7.1.2 Declarar, em cumprimento ao Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, a não utilização de mão-de-obra infantil, 
obrigatoriamente nos termos abaixo: 

 
DECLARAÇÃO: 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 
(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _______, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, órgão expedidor __________, 
e do CPF nº _________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____) 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
local e data_______________________________________ 
(assinatura)____________________________________ 
(representante legal) 
 

 
7.1.3 Atestado de Capacidade compatíveis com o objeto da licitação, constante no item 1.0. deste Edital, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em se tratando deste último (privado) deverá vir acompanhada da cópia da 
respectiva nota fiscal;  
 
7.1.4 O Certificado de Registro de Fornecedor - CRF, emitido pela Prefeitura de Santa Rita, dentro de sua validade. As 
empresas ainda não cadastradas poderão requerer seu cadastramento junto à unidade de cadastramento desta Edilidade até o 
terceiro dia útil anterior da data de abertura da Licitação. Não serão aceitos registros cadastrais de outros órgãos. 
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Ficam facultados aos licitantes portadores do CRF/PMSR a não apresentação dos documentos habilitação necessários aquele 
registro, ficando desde já assegurados aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 

 
7.2 As empresas deverão apresentar, além da documentação relacionada no Subitem 7.1.1 a 7.1.4, na fase de habilitação os 
seguintes documentos:  
 

7.2.1 Relativa à Habilitação Jurídica: 
 

7.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.1.2 Contrato Social Consolidado e seus Aditivos se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
7.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
7.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 
7.2.2 Relativa à Regularidade Fiscal: 
 

7.2.2.1 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, 
emitido até 30 (trinta) dias antes da data fixada para a abertura da licitação. 
7.2.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Tributos, Certidão Quanto à Dívida Ativa 
da União e Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da 
lei. 
7.2.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
7.2.2.4 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa,  

 
7.2.3 Relativa a Qualificação Econômica Financeira 
 

7.2.3.1 Certidão negativa do cartório de registro de falências e concordatas do local da sede do proponente, emitidas até 90 
(noventa) dias antes da data fixada para a abertura da licitação. 
7.2.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados na Junta 
Comercial, já exigíveis e apresentados, conforme exigência do art. 1179, da Lei nº 10.406/02, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
c) No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa 
de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social; 
d) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez 
Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, 
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, cujo cálculo, devidamente assinado pelo Contador ou Técnico, 
deverá acompanhar o Balanço Patrimonial; 

 
SG =                            Ativo Total                          .                               
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
              Passivo Circulante + Exigível a Longo 
 
LC =     Ativo Circulante   .                                           
           Passivo Circulante  

 
e) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice deverá comprovar que 
possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação ou do item pertinente. 
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7.2.4 Relativa a Qualificação Técnica 
 
a) Certidão de registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do responsável técnico pela execução dos serviços; 
 
b) Declaração expressa de que a empresa possui materiais, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível 
para a realização do objeto da licitação, conforme exigências mínimas do Anexo I Termo de Referência. 
 

7.3 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os 
mesmos retidos no processo. 
 
7.4 A pregoeira e equipe de apoio só autenticará documentos a partir do original, até às 24 horas do último dia útil anterior à data 
marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação (Não serão autenticados os documentos no dia da 
sessão). 
 
7.5 Será considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar a documentação exigida neste Pregão, ou demonstrar 
documentações vencidas ou ainda, não fizer a comprovação, quando for o caso, do exigido no subitem 7.2.3. deste edital; 
 
7.6 Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados e/ou encadernados, numerados sequencialmente e 
na ordem retromencionada, descritos na folha abaixo o número do item a que corresponde. Esta medida visa facilitar a conferência 
da citada documentação; 
 
7.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente 
Edital; 
 
7.8 O envelope contendo a documentação de habilitação deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo na sua 
parte externa o título. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA  
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº. 025/2017 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ)  

 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
protocolizando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço expresso no 
subitem 19.7 deste Edital; 
 

8.1.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas; 
8.1.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame; 
8.1.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1 Declarada(s) a(s) vencedora(as), qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do direito de recurso, e adjudicação do objeto 
pelo Pregoeiro, a vencedora; 
 
9.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo; 
 
9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
9.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em Ata; 
 
9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede da Comissão Permanente de Licitação no 
endereço, horários e dias estipulados no item 19.7 deste Edital; 
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9.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a 
adjudicação para determinar a contratação; 
 
9.8 Dos Atos da Pregoeira caberá: 
 
I - recurso, dirigido ao Secretário de Administração e Gestão interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, a ser protocolizado no endereço referido no subitem 19.7 deste Edital, nos casos de: 

a) anulação ou revogação da licitação; 
b) rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93; 
c) aplicação das penas de suspensão ou multa. 

 
II - representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não 
caiba recurso hierárquico; 
 

9.8.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela 
autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade (§ 4º do artigo 109 da Lei no 8.666/93); 
9.8.2 A intimação dos atos referidos no inciso I do subitem 9.8, excluindo-se a pena de multa, será feita mediante publicação 
preferencialmente no Diário Oficial do Município; 

 
9.9 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 10.520/2002 a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado 
assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não: 
 

a) advertência; 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA, por até 02 (Dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

  
10.2 A justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será 
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito; 
 
10.3 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05(cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
10.4 Caracterizando-se recusa formal à contratação, pode a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu exclusivo Juízo, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e 
atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o item as seguintes hipóteses: 
 

10.4.1 Após decorridos 10 (dez) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a licitante 
vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual. 

 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes das seguintes dotações orçamentárias: 
 

02 120 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

15 451 1809 2086 Conservação e Adaptação de Vias Públicas 

000742 3390.39 99 000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de Contrato, do qual fará parte, 
independente de transcrição, o presente edital e seus anexos e a proposta da contratada, no que couber, celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, e alterações posteriores e demais normas pertinentes. 
 
12.2 A licitante vencedora será convocada para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para assinar e 
retirar o Contrato. 
 
12.3 O Contrato oriundo desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços. 
 
12.4 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do Contrato ou recusar-se a assiná-lo ou 
recusar-se a atualizar a documentação, no prazo exigido, será convocada outra licitante para entrega do objeto, observada a ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1 O pagamento será feito pela Secretaria de Municipal de Finanças, que deverá emitir e registrar em sua Unidade Contábil, a 
Nota de Empenho das despesas decorrentes deste PREGÃO a Contratada, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e 
proporcionalmente ao quantitativo de hora/máquina efetivamente executados, não se admitindo cobrança bancária, à vista da nota 
fiscal apresentado em 02 (duas) vias, correspondente ao serviço realizado no período, devidamente visado e atestado pela unidade 
administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA; 
 
13.2 O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das Certidões Federal, 
Estadual e Municipal e ainda manter as condições que trata o item 17.1; 
 
13.2.1 Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas 
estabelecidas neste instrumento; 
 
13.3 O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de 
inadimplência contratual; 
 
13.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, 
em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado; 
 
13.5 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos/serviços não 
estiverem de acordo com o Edital e seus anexos; 
 
13.6 Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade com a 
legislação vigente. 
 
14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 
14.1 Não serão concedidos reajustes ou correção monetária do valor inicial do Contrato. 
 
15. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
15.1 Não haverá reajustamento de preços de acordo com a Lei nº 10192/01 de 14/02/2001(DOU 16/02/2001) 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 
 
16.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 
 
16.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente à aquisição do objeto; 
 
16.3 Fiscalizar o Contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
17.1 Entregar o objeto constante no Anexo I - Termo de Referência deste instrumento, no sentido de: 
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17.1.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais 
e salariais dos empregados;  

17.1.2 Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 
17.1.3 Os serviços terão sua execução em pontos alternados, e os locais de serviço dependerão das Ordens de Serviços 

emitidas pela Fiscalização; 
17.1.4 Os serviços deverão ser realizados com a devida sinalização necessária a execução dos mesmos com placas de 

identificação, cones, cavaletes colocados de forma visível; 
17.1.5 Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão da SEINFRA a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo 

prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
17.1.6 Manter no local da realização dos serviços o seu responsável técnico sempre que requisitado pela fiscalização; 
17.1.7 Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para 
corrigir a situação; 

17.1.8 Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, bem como as instruções, especificações e detalhes 
fornecidos ou ditados pelo Secretaria; 

17.1.9 Reparar e corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, ou no prazo estipulado pela fiscalização, 
de comum acordo com a SEINFRA, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados 

17.1.10 Responsabilizar-se pelo translado, alojamento, alimentação dos operadores e motoristas, combustível e a perfeita 
manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos; 

17.1.11 Todo e qualquer custo para a execução do objeto desta licitação, fica a cargo da proponente vencedora, como por 
exemplo: ferramentas, materiais e equipamentos de proteção individual e coletivo de segurança necessários e 
adequados à execução de cada tipo de serviço, encargos sociais e trabalhistas, etc. 

 
18.  LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006  
 
18.1 Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte- EPP: 
 

18.1.1 Para que as Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP se beneficiem dos direitos adquiridos pela Lei 
Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, se faz necessário à apresentação, no ato do credenciamento e juntamente 
com a documentação de credenciamento, dos seguintes documentos: 
 
18.1.1.1 Comprovar através de Declaração da Junta Comercial (CERTIDÃO ESPECIFICA) e da Receita Federal - emitidas até 
60 (sessenta) dias antes da data fixada para a abertura da licitação - que a empresa se enquadra na categoria de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP. Caso a empresa seja optante do SIMPLES NACIONAL, 
 
18.1.2 As empresas que, mesmo estando incluídas na categoria de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, 
mas que não fizerem a comprovação ao Pregoeiro ou a sua equipe de apoio no ato do credenciamento ou deixarem de 
apresentar um dos documentos exigidos nos subitens 18.1.1.1, terão seus benefícios automaticamente cancelados para este 
certame por falta de comprovação de maneira e/ou em tempo hábil; 
 
18.1.3 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os mesmos 
retidos no processo; 
 
18.1.4 A empresa que comprovadamente estiver em acordo com o subitem 18.1.1 se enquadrar na categoria de 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP poderá dispor dos seguintes Benefícios: 

 
18.1.4.1 Participar das licitações mesmo que esta apresente alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde 
que apresente, no envelope de habilitação, toda a documentação, inclusive o documento que apresente alguma restrição; 
 
18.1.4.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo este prazo ser 
prorrogado por igual período, a critério desta Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;  

 
18.1.4.2.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei  nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Sendo Facultado a 
esta Autarquia convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação; 
 
18.1.4.2 Preferência de Contratação como critério de desempate; 
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18.1.4.2.1 Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 5% (Cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada e desde que esta empresa (a mais bem classificada) não se enquadre na categoria de Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, ou ainda não atenda as exigências de comprovação de que trata o 
subitem 18.1.1 
 
18.1.4.2.2 Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma: 

 
18.1.4.2.2.1 Finalizada a etapa de lances e considerando o empate de que trata o subitem 18.1.4.2.1, o 
Pregoeiro convocará o representante da Microempresa- ME ou da Empresa de Pequeno Porte - EPP (o mais 
bem classificado), para que ele apresente um novo lance verbal, em um prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
sob pena de preclusão deste direito, com o preço inferior aquele considerado vencedor do certame, situação em 
que será adjudicado o objeto licitado em seu favor; 
 
18.1.4..2.2.2 Caso o representante da Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP não apresente 
um lance inferior ao daquele considerado vencedor, lance este de que trata o subitem 18.1.4.2.2.1, o Pregoeiro 
convocará pela ordem remanescente todos os representantes das Microempresas - ME ou Empresas de 
Pequeno Porte - EPP que porventura se enquadrem com suas propostas finais iguais ou até 5% (Cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, até que um apresente uma proposta com o valor inferior ao 
da vencedora ou não haja mais Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP dentro do percentual 
estabelecido como empate; 
 
18.1.4.2.2.3 Não havendo Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP dentro do percentual 
estabelecido como empate, ou havendo, mas não apresentando lance verbal inferior ao valor do considerado 
vencedor, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde 
que esta seja aceita pelo Pregoeiro; 
 

18.2 Será assegurado a todos os licitantes, a legitimidade para questionar a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte do concorrente. No entanto o abuso tanto da pretensão de usurpação, quanto do questionamento será igualmente 
punido.  
 

18.2.1 No caso de arguição de qualquer um dos fatos acima, caberá ao recorrente o ônus da prova da alegação, devendo ser 
respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, antes da conclusão final administrativa. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 É assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em 
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente; 
 
19.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório; 
 
19.3 As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação; 
 
19.4 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA; 
 
19.5 O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento da licitante, desde que seja possível 
a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 
 
19.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas 
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
 
19.7 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá 
ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira MARIA NEUMA DIAS CHAVES, no endereço: Praça Getúlio Vargas, n.º 40B, Centro da 
cidade de Santa Rita – PB, nos dias úteis, no horário compreendido entre das 8h às 14h, observado o prazo fixado no subitem 8.1 
deste Edital; 
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19.8 É vedado a Contratada ceder ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por autorização expressa e 
devidamente justificada pela Contratante; 
 
19.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação; 
 
19.10 Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n.º10.520/02, dos Decretos n.º 3.555/2000, e alterações e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
 
19.11 Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos: 
 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Especificação Técnica; 
Anexo III – Modelo de Proposta; 
Anexo III – Minuta de Contrato; 

 
19.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Rita – PB, 30 de junho de 2017 
 

 
 
 

Maria Neuma Dias Chaves 
Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 

Este Termo de Referência tem o objetivo de orientar a contratação de Empresa especializada na execução de serviços de 

recomposição de pavimentação em paralelepípedo (tapa buraco). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A malha viária da cidade de Santa Rita, em todos os bairros, ressente-se dos anos sem manutenção, apresentando-se 

muito deteriorada, com inúmeros buracos que causam dificuldade, desconforto e perigo ao tráfego dos veículos. Em 

algumas vias importantes de acesso aos bairros, como por exemplo rua Mangueira em Várzea Nova, rua Nossa Senhora 

do Rosário no Alto das Populares e Av. Arnóbio Maroja em Tibiri, a situação está na iminência de impossibilitar totalmente 

o tráfego dos veículos. 

A recuperação da malha viária através de uma ação “de tapa buracos” coordenada pela Administração Municipal é, 

portanto, evidente e urgente. 

 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados com a reconstituição da base onde se fizer necessário, e reassentamento de 

paralelepípedos sobre colchão de pó de pedra e rejuntamento com argamassa de cimento Portland e areia ou pedrisco e 

emulsão, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A execução dos serviços se dará de acordo com as especificações técnicas expressas no Projeto Básico que constitui 

parte deste Certame Licitatório. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obrigar-se a desenvolver os serviços objeto deste contrato sempre em regime de entendimento 

com a FISCALIZAÇÃO, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.  

4.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 

providências que ultrapassem o limite de competência da FISCALIZAÇÃO deverão ser solicitadas aos seus superiores 

para a adoção das medidas cabíveis.  

4.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da realização dos serviços o seu responsável técnico sempre que 

requisitado pela FISCALIZAÇÃO 

4.4. O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no interesse do cumprimento do 

contrato, cabendo esse ônus à CONTRATADA.  

4.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar e corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, ou no prazo 

estipulado pela FISCALIZAÇÃO, de comum acordo com a SEINFRA, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais 

empregados.  

4.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução do 

contrato.  

4.7. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.  

4.8. Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à FISCALIZAÇÃO a inspeção dos serviços, em qualquer dia e hora, 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

4.9. Os serviços serão executados de acordo com as Normas Técnicas e Especificações vigentes, obedecendo às 

condições do Edital, Termo de Referência e da Proposta apresentada.  

4.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  

2.11. Os serviços a executar estão detalhados e descritos na planilha de preços e Termo de Referência que faz parte 

integrante deste Certame Licitatório.  

4.12. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços empregando exclusivamente veículos/equipamentos em perfeitas 

condições de uso, materiais de primeira qualidade, e obedecendo rigorosamente aos Projetos e/ou às Ordens de Serviços 

que forem fornecidos pela SEINFRA/PMSR.  
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4.13. Poderá a SEINFRA/PMSR, a seu critério, exigir a reexecução de qualquer parte dos serviços, caso esses tenham 

sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações próprias, ou legislação 

aplicável. 

4.14. O Contrato não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia anuência da PMSR, observando-

se no caso, o disposto na Lei nº 8666/93, consolidada.  

4.15. A PMSR apresentará o cronograma físico-financeiro detalhado da produção dos trabalhos, de modo a assegurar o 

andamento proporcional no prazo previsto para conclusão.  

4.16. Os serviços somente poderão ser executados mediante a autorização emitida pela CONTRATANTE.  

4.17. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa que possa existir com referência a 

materiais a serem utilizados, bem como: transporte, encargos sociais, alimentação, qualquer outra despesa adicional que 

possa existir em referência à execução deste contrato.  

4.18. A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase de sua execução, não implicará em alteração dos demais 

prazos contratuais, nem eximirá o CONTRATANTE da aplicação das multas contratuais a que está sujeita a 

CONTRATADA.  

4.19. A PMSR não será obrigado a usar o quantitativo total estimado dos serviços, podendo assim, haver variação a 

menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por lei.  

4.20. Todos os funcionários destacados pela contratada para a execução dos serviços supra citados deverão apresentar-

se ao trabalho devidamente uniformizados.  

4.21. Caberá à CONTRATADA manter os uniformes de toda a sua equipe em perfeito estado de conservação, 

substituindo-os sempre que necessário, total ou parcialmente, ao longo de todo o período de vigência do contrato.  

4.22. Caberá também à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletivo de segurança 

necessários e adequados à execução de cada tipo de serviço, responsabilizando-se por sua efetiva e correta utilização.  

4.23. Os encarregados de serviços deverão ser conhecedores de normas de segurança aplicáveis aos trabalhos sob sua 

responsabilidade. Deverão ainda ser competentes para orientar os empregados sob sua direção.  

4.24. Todos os empregados deverão receber orientações gerais de segurança e medicina do trabalho com base na lei 

3.214 art. 5° da CLT, através de um profissional pertencente ao quadro da Empresa para cada tarefa que for executar, 

mesmo que rotineira.  

4.25. Será terminantemente proibido aos funcionários da CONTRATADA, durante a jornada de trabalho em qualquer 

função relativa ao contrato, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, pedir ou receber gratificações de qualquer tipo, sejam 

elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer tipo de atividade alheia àquelas inerentes ao contrato.  

4.26. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição de qualquer funcionário seu que vier a ser declarado 

inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica ou por atitude considerada inconveniente, cabendo à 

FISCALIZAÇÃO determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e estabelecendo o prazo máximo para 

o atendimento, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas.  

4.27. Os serviços deverão ser realizados com a devida sinalização necessária a execução dos mesmos com placas de 

identificação, cones, cavaletes colocados de forma visível para evitar acidentes, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA quaisquer danos ou prejuízos que vier a ser causado a terceiros bem como a PMSR na decorrência dos 

serviços prestados por meio deste contrato.  
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 Trata-se de especificações para a execução de recomposição de pavimentos executados em paralelepípedos ou em 

concreto betuminoso. A recomposição em paralelepípedos poderá ser rejuntada com argamassa de cimento Portland e areia ou 

com pedrisco e emulsão asfáltica. A recomposição em pavimento asfáltico será executada com PMF (pré misturado a frio). 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

1. Observar o fluxo de veículos e pedestres no local da “Operação”, e decidir sobre a localização e distribuição das placas 

de sinalização e cones de advertência. As placas e cones devem proteger todos os equipamentos utilizados a Equipe de trabalho. A 

TTRANS, responsável pelo ordenamento do trânsito na cidade de Santa Rita, poderá ser consultada sobre a sinalização e 

convidada a disciplinar o trânsito sempre que necessário.  

2.  Quando o dano resultar de deficiência do subleito, todas as camadas constituintes do pavimento, deverão ser 

removidas de maneira que as faces resultantes dos cortes se apresentem aproximadamente verticais. Após a remoção das 

camadas constituintes do pavimento, deverá ser retirada numa faixa de no mínimo 30 cm de largura ao redor de toda a escavação, 

a base existente não danificada.  

3. Os materiais retirados, constituídos da base da pavimentação existente, somente poderão ser empregados como 

reforço do subleito. Sempre que o material do subleito, solo local ou importado, apresentar a critério da FISCALIZAÇÃO, umidade 

excessiva, deverá ser obrigatoriamente ser substituído por material no teor ótimo de umidade, antes da compactação, e deverá ser 

feita em camadas de no máximo 20 cm de material solto.  

4. Consideram materiais reaproveitáveis no reparo da pavimentações, apenas o solo, se for compactado, paralelepípedos 

e blocos pré-moldados de concreto em bom estado.  

5. Em todos os reparos executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do material excedente, os quais deverão 

ser depositados ou recolhidos em locais pré estabelecidos, ficando proibida a descarga em leitos de vias públicas ou em terrenos 

baldios, devendo a empresa contratada apresentar à FISCALIZAÇÃO, um plano de manejo ambientalmente sustentável no que diz 

respeito ao destino do material retirado. 

  6. Todo e qualquer defeito no pavimento, que se produza, após o reparo até o prazo mínimo de 1 (um) ano, deverá ser 

imediatamente corrigido pela empresa executora, por iniciativa própria ou em atenção à solicitação expedida pela SEINFRA.  

 

RECOMPOSIÇÃO DA BASE DO PAVIMENTO 

1.Sempre que o buraco no pavimento atingir profundidade maior que 20 cm, há a necessidade de se reconstituir a base, 

com a compactação de solo brita, até atingir essa profundidade. 

2. A base deverá ser compactada com o equipamento “sapo” até atingir sua densidade máxima, estando apta a receber a 

camada de pó de pedra. 

 

ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS 

1. Remover os resíduos da área afetada com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. É fundamental que os 

resíduos e entulhos sejam removidos e deixados num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres, por exemplo, 

fiquem longe de entradas e saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e entulhos também devem ficar longe das 

bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. Efetuar o espalhamento do material que será 
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utilizando no subleito, sub-base ou base e promover a compactação em 02 (duas) ou mais camadas de 10 cm, no mínimo 06 (seis) 

passadas em cada, utilizando a placa vibratória ou rolo CC800, ou equivalente. Antes de efetuar a compactação do material de 

subleito, sub-base ou base, jogar um pouco de água no mesmo, para promover um melhor adensamento deste material. Verificar se 

o material ficou bem compactado e, se necessário, rolar mais vezes. Imediatamente após a conclusão da recuperação do 

pavimento neste local, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos resíduos gerados na operação, para local devidamente 

autorizado.  

2. A pavimentação do local a ser reparado deverá ser executada com os paralelepípedos do local, sobre colchão de areia 

de 10 cm, tudo em conformidade com as normas brasileiras e as recomendações da FISCALIZAÇÃO da obra. O assentamento da 

pedra na execução do reparo deverá ser feito por pessoas qualificadas (calceteiros). Se o material do local não apresentar as 

condições técnicas exigidas, poderá ser adquirido material para conclusão do serviço, a critério da FISCALIZAÇÃO 

3. Para o assentamento da camada de paralelepípedos, deverá ser executada a compressão inicial que se dará através 

da utilização de malho de 10 a 15 Kg. Após o assentamento das pedras, executar-se-á a compactação mecânica do pavimento 

através de placa vibratória ou rolo compactador tipo CC800, ou similar.  

4. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia (traço 1:4,) depositada diretamente sobre os 

espaços existentes entre as pedras da pavimentação, não sendo permitido o preenchimento dos espaços pelo processo de varrição 

da argamassa sobre as pedras. Não será permitida o aumento de trabalhabilidade da argamassa de rejuntamento através do 

aumento do fator água/cimento. 

5. O rejuntamento poderá ser executado com emulsão asfáltica tipo RR-1C. Neste caso, após o assentamento dos 

paralelepípedos, as juntas entre as pedras serão preenchidas com pedriscos. Será executada a compactação com placa vibratória 

ou rolo compactador tipo CC800, ou silmilar, e após constatar a regularidade da superfície, procede-se ao rejuntamento com 

emulsão asfáltica. 

6. O reparo após concluído, deverá estar perfeitamente conformado com o greide e seção transversal do pavimento 

existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros abatimentos.  

7. Imediatamente após a conclusão da recuperação do pavimento neste local, o encarregado deve providenciar o 

recolhimento dos resíduos gerados na operação, para local devidamente autorizado. Retirar com a varrição, os materiais 

granulados excedentes, que normalmente possam ficar nas junções dos paralelepípedos, e os mesmos deverão ser depositados 

junto com os resíduos e entulhos, e removidos para local de deposição. 

 

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM PMF 

1.Nos locais definidos pela FISCALIZAÇÃO para promover a recuperação do pavimento, delimitar a área a ser recortada, 

formando uma figura geométrica de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um quadrado, um retângulo, etc.). 

O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saída da massa asfáltica do “buraco” e retirar o material oxidado das bordas do 

mesmo.  

2.Recortar o revestimento a ser removido conforme a área escolhida, com o auxílio de equipamento mecânico, martelete 

pneumático ou serra clipper preferencialmente. A utilização de chibancas e picaretas só é recomendável quando o pavimento tiver 

espessura inferior a 5 cm. É fundamental que a face do recorte faça um ângulo de 90º com o revestimento existente. 

3. Remover o revestimento que foi recortado, da área afetada até a cota da base, sub-base ou subleito desejada, através 

de retroescavadeira preferencialmente, ou pás, enxadas e carrinho de mão. Se o material da base, sub-base ou subleito estiver 

contaminado, retirar o mesmo até onde o material apresentar-se sem contaminação, através de retroescavadeira, 

preferencialmente. É fundamental que os resíduos e entulhos sejam removidos e deixados num local que não atrapalhem o trânsito 

de veículos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e 
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entulhos também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. 

Imediatamente após a conclusão dos serviços, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos resíduos de blocos de misturas 

asfálticas e outros entulhos para local devidamente autorizado, 

4. Efetuar a limpeza da área, e caso necessário, utilizar vassouras ou compressor. Umedecer e compactar o fundo da 

área recortada com compactador tipo placa vibratória, promovendo no mínimo 04 (quatro) passadas ou utilizar rolo de maior 

potência tipo CC800, ou equivalente. 

5. Se as camadas da estrutura do pavimento (subleito, sub-base e base), estiverem danificadas, deverão ser 

reconstituídas com material adquirido e compactado até cota 5 cm abaixo do nível do pavimento existente. Efetuar o espalhamento 

do material que será utilizado no subleito, sub-base ou base e promover a compactação em 02 (duas) ou mais camadas de 10 cm, 

no mínimo 06 (seis) passadas em cada, utilizando a placa vibratória ou rolo CC800, ou equivalente. Antes de efetuar a 

compactação do material de subleito, sub-base ou base, jogar um pouco de água no mesmo, para promover um melhor 

adensamento deste material. Verificar se o material ficou bem compactado e, se necessário, rolar mais vezes. A última camada 

completará a base e deve atingir um nível tal que a camada de PMF se limite a 5 cm. 

6. Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na varrição ou limpeza com o compressor retirar todo o 

pó que estiver solto. Com um regador, espalhar, pouca água, suficiente para assentar a poeira e garantir a inexistência de pó solto. 

A varrição ou limpeza com o compressor deverá se estender sobre o pavimento existente, numa área maior que a prevista para a 

pintura de ligação.  

7. Executar a pintura de ligação no fundo e nas paredes verticais da área recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR-

1C, pura, ou diluída no máximo com 20% (vinte por cento) de água, a critério da fiscalização. A emulsão deve cobrir toda a área que 

vai receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 20 cm sobre o pavimento 

existente, isto é, para cada lado do buraco. 

8. Preencher o local com PMF de graduação densa na temperatura ambiente. O preenchimento deve ser cuidadoso e ser 

iniciado 5 (cinco) minutos após a execução da pintura de ligação devido à necessidade da ruptura da emulsão asfáltica. Com a 

utilização de rastelo a massa deve ser bem espalhada preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a massa com o 

pavimento existente. Em seguida, executa-se uma primeira compactação (4 passadas com compactador tipo placa vibratória) 

aplicando em seguida uma nova camada de massa. A aplicação desta nova camada deverá atingir toda a área pintada (10 a 20 cm 

externos ao recorte). Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, deve-se tomar o cuidado para a massa acompanhar o mesmo 

nivelamento do pavimento antigo, para não haver empoçamento de água. 

9. Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-se um regador. Não pode ocorrer formação de 

poças. O objetivo é facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso quando da operação 

de compactação final. 

10. Compactar o PMF, buscando também obter um acabamento liso. A compactação ficará finalizada na 2ª passada 

quando o compactador para não promover a desagragação da massa. Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou 

granulados não agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do rastelo retirar o 

material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de água e compactar novamente. Atenção especial deve ser dada na 

compactação da camada na junção da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetração 

de água, quer de chuva, quer lançada na rua por moradores. 

11. Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que normalmente ficam nas junções da massa nova 

com o pavimento velho. Deixar o local da recomposição bem varrido. Os materiais excedentes devem ser depositados junto com os 

resíduos e entulho e removidos para o local de deposição. 
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ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 104/2017 

 
 

Proposta, que faz a empresa  , inscrita no CNPJ (MF) sob  o n.º
 e   inscrição  estadual  n.º  , para   
execução de serviços de recomposição de pavimentação em paralelepípedos e asfáltica e meios fios em diversas ruas do 
Município de Santa Rita/PB, consoante o disposto no Termo de Referência e Especificação Técnica, da seguinte forma: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)  
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1 Placa da Obra em chapa de aço galvanizado m2 6,00   

2 

Reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de 
pó de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado com areia 
e cimento no traço 1:4, considerando aproveitamento 
de paralelepípedo m2 7.000,00   

3 

Reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de 
pó de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado com 
emulsão e pedrisco, considerando aproveitamento de 
paralelepípedo m2 7.000,00   

4 
Tapa buraco com PMF de brita comercial, inclusive 
ligante m3 100,00   

5 
Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra 
granítica m 1.000,00  

 6 Reconstituição de base em solo brita (30% em peso) m3 80,00  
 TOTAL GLOBAL (R$)  

 
Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do Edital de Pregão supracitado e seus Anexos. 

 
Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, 
sendo quaisquer tributos,  custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados 
inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem 
ônus adicional. 
 
Prazo de validade da proposta,  (  ) dias, a contar da data de abertura da licitação. 
 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ, domicílio bancário (banco/agência/conta-corrente), bem como o nome e 
telefone do representante da empresa: 
 
Obs.: a proposta deverá ter oferta firme e precisa, contendo o preço unitário, total por item e total global, sem alternativas de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

 

Santa Rita, _____________de ________________de 2017. 

 

 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/2017 

PROCESSO ADM. Nº 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2017 

                                                 

 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA RITA E A EMPRESA VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 

NA FORMA ABAIXO: 

 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez 

Távora, nº 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, CEP 58.300-410, inscrito no Cadastro Geral do 

Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 

o Senhor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 827.071.464-04, doravante denominado 

CONTRATANTE, e do outro lado, a ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___________________, com sede 

à _________________, n.º __, Bairro ____________, CEP.: ___________,Cidade de ___________-__, neste ato representada por 

_________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ___________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
1.1 O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais: 
 

a) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
b) Lei Federal nº 10.520/2002; 
c) Decreto nº 3.555/2000; 
d) Lei Orgânica do Município de Santa Rita 
e) Lei Complementar nº101/2000; 
f) Lei Complementar 123/2007 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
2.1 Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato, são oriundos: 
 

02 120 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

15 451 1809 2086 Conservação e Adaptação de Vias Públicas 

000742 3390.39 99 000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO 
3.1 O presente contrato tem por objeto contratação de empresa para execução de serviços de recomposição de 
pavimentação em paralelepípedos e asfáltica e meios fios em diversas ruas do Município de Santa Rita/PB, dentro das 
especificações contidas no Edital do Pregão Presencial n.º 025/2017, e anexos que fazem parte deste instrumento 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
4.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas, e em obediência aos diplomas 
legais mencionados na Cláusula Primeira do presente instrumento, demais legislações pertinentes e pelas condições constantes no 
ato convocatório. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

5.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 
5.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto; 
5.1.3 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93. 
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5.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
5.2.1 Fornecer o objeto constante nos Anexos I e II do instrumento convocatório 
5.2.2 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e 
salariais dos empregados;  
5.2.3 Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 
5.2.4 Os serviços terão sua execução em pontos alternados, e os locais de serviço dependerão das Ordens de Serviços 
emitidas pela Fiscalização; 
5.2.5 Os serviços deverão ser realizados com a devida sinalização necessária a execução dos mesmos com placas de 
identificação, cones, cavaletes colocados de forma visível; 
5.2.6 Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão da SEINFRA a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo 
prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
5.2.7 Manter no local da realização dos serviços o seu responsável técnico sempre que requisitado pela fiscalização; 
5.2.8 Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a 
situação; 
5.2.9 Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, bem como as instruções, especificações e detalhes 
fornecidos ou ditados pelo Secretaria; 
5.2.10 Reparar e corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, ou no prazo estipulado pela fiscalização, de 
comum acordo com a SEINFRA, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados 
5.2.11 Responsabilizar-se pelo translado, alojamento, alimentação dos operadores e motoristas, combustível e a perfeita 
manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos; 
5.2.12 Todo e qualquer custo para a execução do objeto desta licitação, fica a cargo da proponente vencedora, como por 
exemplo: ferramentas, materiais e equipamentos de proteção individual e coletivo de segurança necessários e adequados à 
execução de cada tipo de serviço, encargos sociais e trabalhistas, etc. 
5.2.13 Manter, durante a vigência do contrato, as condições apresentadas quando da participação nesta licitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1 A Contratante pagará a Contratada, o valor global de R$ ................(xxxxxxxxxxxxxxxx) pela execução integral deste Contrato de 
que trata sua Cláusula Terceira; 
6.2 A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de Santa 
Rita, quando deverão comprovar que estão mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do FORNECEDOR, 
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa – ou outras equivalentes, na forma da 
Lei – expedidas, em cada esfera do Governo, pelo órgão competente; 
b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - Certidão 
Negativa de Débito; 
c) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF - 
Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

6.3 O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, após supervisão da fiscalização da 
Prefeitura; 
6.4 O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das Certidões Federal, 
Estadual e Municipal; 
6.5 Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas 
estabelecidas neste Contrato; 
6.6 O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de 
inadimplência contratual; 
6.7 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, 
em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado; 
6.8  A  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se a execução dos serviços 
não estiverem de acordo com o ESTABELECIDO no Edital e seus anexos; 
6.9 Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade com a legislação 
vigente; 
6.10 O pagamento será efetuado por ordem bancária – crédito em conta corrente, informada quando da apresentação da proposta 
de preços final.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência contratual de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.  
7.2 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
7.3 Os prazos de que tratam o item 7.1 poderão ser previstos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/93. 



Página 20 de 20 

 

___________________________________________________________________________________________ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) - Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado assim 
considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não: 

a) advertência  
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, por até 04 (quatro) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 A justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será considerada 
em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito. 
8.3 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentos 
exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá 
ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
8.4 Caracterizar-se-á formal recusa a contratação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu exclusivo Juízo, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e 
atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o item as seguintes hipóteses: 

8.4.1 Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a licitante 
vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 O inadimplemento  de  cláusula  ou condição estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao 
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento. 
9.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, constituem motivos para a rescisão deste 
Contrato: 

a) atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
b) subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e 
devidamente justificada pela Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou 
incorporação; 

9.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei nº 8.666/93, 
aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Contratante, segundo 
as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste Contrato ou demais legislações pertinentes, como 
também o constante no Edital; 
10.2. É vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por autorização expressa 
e devidamente justificada pela Contratante; 
10.3. Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas 
da execução deste Contrato, renunciando-se desde já, outros por mais privilegiados que seja; 
10.4. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, para que produza 
os seus devidos e efeitos legais. 
 

Santa Rita, ___ de ___________ de 2017 
 
 
EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 
PREFEITO DE SANTA RITA 
 
 
______________________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS:   1) ______________________________                        2) ______________________________ 
                                   CPF nº                                                                             CPF nº    

 


