
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 006/2017 – PARA A CONTRATAÇÃO 
DE EMISSORA DE RÁDIO(AM) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RADIODIFUSÃO. 

PROCESSO n° 06/2017 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2017 
HORÁRIO: a partir das 10h00min  

LOCAL: Prefeitura Municipal de Erebango 
 
   VALMOR TOMAZINI, Prefeito Municipal de Erebango, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas legais atribuições, TORNA PÚBLICO que se acha 
aberta licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO - 
Processo nº 06/2017, objetivando a contratação de emissora de rádio (AM) 
para prestação de serviços de radiodifusão, que será regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº 798, de 18 de janeiro de 
2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e da Lei 
Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
   As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
  
   Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos no endereço a seguir mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame.  
 
   A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de Erebango, à Rua Olinda Vater, 137, Centro, 
na cidade de Erebango, RS, iniciando-se no dia 10 de Agosto de 2017, às 
10h00min e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº 6199, de 16 de Fevereiro de 2017.  
 
1 - OBJETO: 
 
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de emissoras de rádio, 

com alcance em todo território do Município de Erebango, para prestação de 
serviços de radiodifusão, Rádio AM, com duração de 20(Vinte) minutos semanais, 
todos os Sábados, das 07h35mim às 07h55mim, programa para divulgação dos 
atos do Poder Executivo, de caráter informativo, educativo e de ordem social, 
assim como, a divulgação de reuniões nas comunidades, cursos e avisos em 
geral, de interesse da Administração Municipal. 

 



2 - DA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  

 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO  
 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
  a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura;  
  b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
  c) tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, que queira 
receber tratamento privilegiado na forma do art. 44, da Lei Complementar nº 
123/2006, deverá apresentar documentação comprovando seu enquadramento. 
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto.  
 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado.  
 
3.4 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro.  
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
4.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
 



  a) Envelope nº 1 - Proposta  
Pregão nº 06/2017 
 
  b) Envelope nº 2 - Habilitação  
Pregão nº 06/2017 
 
4.2 - A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração.  
 
4.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe 
de Apoio.  
 
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
 
  a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
  b) número do processo e do Pregão;  
  c) proposta financeira com a descrição do item cotado e especificação do 
preço mensal para os serviços, sendo estabelecido o preço máximo mensal de R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 
  d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, sessenta dias.  
 
5.1.1 - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos 
operacionais, como por exemplo: tributos de qualquer natureza, contribuições 
previdenciárias, previsão para pagamento de férias, de décimo terceiro e demais 
direitos laborais, bem como as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a 
prestação dos serviços objeto da presente licitação;  
 
5.2 - O preço ofertado será reajustado anualmente com base no IGPM, quando a 
contratação for superior a periodicidade de 12 (doze) meses.  
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a:  
 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 



  a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
  b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
  c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", 
deste subitem;  
  d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de associações ou sociedades civis, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício;  
 e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
  f) Declaração, assinada pelo representante legal, de que a licitante  não possui 
menores de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 
que não possui menores de dezesseis anos no seu quadro funcional, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, na forma do inciso XXXIII, art. 7º 
da Constituição Federal e Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
 
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" à "f" deste subitem 6.1.1 não 
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão.  
 
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL  
 
  a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ);  
  b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame;  
  c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da 
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;  
  d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional; 
  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.       
 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
  a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, no caso 
de sociedade empresária, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


  b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis  do último exercício social, 
já exigíveis e  apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa. 
 
6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  
  a) Comprovante de que a emissora possui autorização para funcionamento, 
emitida pelo órgão competente; 
  b) Declaração que a emissora tem abrangência em todo o Município. 
 
 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame, com duração mínima de quinze minutos.  
 
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
 
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.  
 
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:  
  a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 
Edital;  
  b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  
 
7.3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
 
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios:  
  a) seleção da proposta de menor preço global e das demais com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela;  
  b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até 
o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 



7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços.  
 
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até 
a definição completa da ordem de lances.  
 
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 
de R$ 100,00 (cem reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro.  
 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.  
 
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
 
7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  
 
7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  
 
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
 
7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até 
a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
  a) substituição e apresentação de documentos, ou  
  b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
 
7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada.  



 
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  
 
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação.  
 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento.  
 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO CUMPRIMENTO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  
 
9.1 –  A prestação de serviços, objeto da licitação,  terá início em até 05 (cinco) dias 
após a emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Saúde, Trabalho e 
Ação Social. 
 
9.2 – Os prazos e condições do cumprimento do objeto da licitação encontram-se 
especificados na minuta de contrato anexa ao presente Edital. 



 
10 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
10.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias do mês 
subseqüente ao da prestação dos serviços. 
 
11 - DA CONTRATAÇÃO  
 
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura 
de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.  
 
11.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data 
da convocação, comparecer à sede administrativa da Prefeitura Municipal para 
assinar o termo de contrato.  
 
11.2.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais 
períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
11.2.2 - O contrato poderá ser rescindido, em data anterior ao término de sua 
vigência, sem incidência de multa ou pagamento de indenização, caso a 
Administração efetue a nomeação de profissional para o exercício do cargo de 
Médico Clínico Geral – PSF, em decorrência de aprovação em concurso público. 
 
11.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item 
XII, ou se recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  
 
12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
12.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  
 
13 - DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
13.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 
licitação.  
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 



14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
14.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas,  a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
 
14.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata.  
 
14.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão 
e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
licitantes presentes que desejarem.  
 
14.4 - O resultado do presente certame será divulgado no painel de publicações da 
Prefeitura Municipal de Erebango.  
 
14.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Erebango.  
 
14.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada na sede administrativa da Prefeitura Municipal, 
após a celebração do contrato.  
 
14.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.  
 
14.7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
14.7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame.  
 
14.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
 
14.9 – Integra o presente Edital  a minuta do contrato.  
 
14.10 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 02.01.04.131.0008.2005.3.3.90.39.92. 
 



14.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS.  

 
Erebango, 27 de Julho de 2017. 

 
 

 
 VALMOR TOMAZINI 
     Prefeito Municipal 
 

 

Registre-se e Publique-se: 

 

 

EVANDRO LUIS DE AQUINO FROIS  
Secretario Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MINUTA 
CONTRATO N°_________ 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, e as condições constantes no Edital Tomada de Preços n° 003/2017, do 
qual é instrumento vinculado em suas regras e condições e tem como partes: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EREBANGO, (QUALIFICAÇÃO) 
 
CONTRATADA:......................... (QUALIFICAÇÃO) 
 
As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, 
sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93, com as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA 1 – OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de emissoras de rádio, 
com alcance em todo território do Município de Erebango, para prestação de serviços 
de radiodifusão, Rádio AM, com duração de 20(Vinte) minutos semanais, todos os 
Sábados, das 07h35mim às 07h55mim, programa para divulgação dos atos do Poder 
Executivo, de caráter informativo, educativo e de ordem social, assim como, a 
divulgação de reuniões nas comunidades, cursos e avisos em geral, de interesse da 
Administração Municipal. 
 
 
CLÁUSULA 2 – PREÇO E REAJUSTES 
2.1 – O preço a ser pago pelo MUNICÍPIO, referente ao objeto descrito na Cláusula 
Primeira é de ...................... 
 
CLÁUSULA 3 – FORMA DE PAGAMENTO 
3.1 - O pagamento será realizado a cada trinta dias e mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal de prestação de serviços. 
3.2 – O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada 
de titularidade da CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta 
do prestador de serviço. 
 
CLÁUSULA 4 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de um ano. 



4.2 - O contrato poderá ser prorrogado, a critério da Administração e com a 
anuência da contratada, sendo o preço reajustado pelo IGP-M depois de cada ano de 
contratação. 
 
CLÁUSULA 5 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
5.1 – As despesas decorrentes da execução da presente correrá à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 
CLÁUSULA 6 – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 
6.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações 
referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em 
que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles. 
6.2 - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos 
serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, 
causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA 7 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. DOS DIREITOS: 
7.1.1. Do CONTRATANTE: receber os serviços contratados segundo forma e 
condições ajustadas; 
7.1.2. Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
7.2 – DAS OBRIGAÇÕES: 
7.2.1 – DO CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento do valor ajustado; 
b) fiscalizar os serviços de forma regular durante a execução dos mesmos, 
comunicando a CONTRATADA qualquer irregularidade, para que possa saná-la; 
c) Produzir os informes que serão transmitidos pela contratada. 
 
8.2.2 – DA CONTRATADA: 
a) entregar os serviços na forma ajustada; 
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
da execução do presente contato, quando houver; 
d) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA 8 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
8.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 



 
CLÁUSULA 9 – SANÇÕES E MULTAS 
9.1 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-
á às seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas, sem prejuízos das demais 
cominações aplicáveis, garantido o direito de ampla defesa: 
9.2 - Advertência por escrito: sempre que forem observadas irregularidades de 
pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se aplique 
as demais penalidades. 
9.3 - Multa: no caso de negligência e/ou reincidência de irregularidades, já 
advertidas, nos serviços, será aplicada multa de 2.000,00 (dois mil reais). 
9.4 - multa de R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais) por dia de atraso, limitado 
esta a 15 dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
9.5 - multa de R$15.000,00 (quinze mil reais) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
9.6 - multa de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos); 
9.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 
caso. 
9.8 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviço em 
virtude de penalidade e / ou inadimplência no fornecimento. 
Observação: As penalidades não serão executadas somente em caso de justificativa 
das negligências, apresentada no prazo de 1 (um) dia e devidamente aceitas pelo 
Município. 
9.9 - As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízos das 
comunicações estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA 10 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1 – O presente contrato admite termos aditivos para eventuais alterações, 
respeitando a Lei 8.666/93 que rege as licitações e contratos. 
 
CLÁUSULA 11 – RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
a) por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber. 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 30 
dias de antecedência, sem que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos 
resultantes. 
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 



11.2 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 
contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, sem prejuízo às 
multas aplicadas. 
11.3 - Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de 
declaração de idoneidade e suspensão do direito de contratar. 
 
CLÁUSULA 12 - VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no 
Edital, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 13 – DA PUBLICAÇÃO 
13. O presente contrato será publicado, por extrato, no saguão da Prefeitura, até o 
5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA 14 – ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS 
14.1 – As consultas e esclarecimentos deverão ser feitas por escrito e registradas 
em protocolo geral, e sua resposta será obtida da mesma forma. 
 
CLÁUSULA 16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Aplicam-se, no que couber os art. 77, 78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, para todos os efeitos legais. 
16.2 - Durante toda a execução do Contrato, a CONTRATADA se obriga a manter 
todas as condições de habilitação exigidas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA 17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 – Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou 
alterar, em quaisquer condições, os representantes signatários deste termo, por si ou 
através de instrumento de procuração na forma da Lei, que deverá ficar fazendo 
parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato. 
17.2 – Será competente para dirimir controvérsias o Foro de São José do Ouro, não 
podendo ser indicado outro, por mais privilegiado que possa ser. 
Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas instrumentais na forma da legislação em vigor, para que surta seus 
jurídicos e reais efeitos. 

Erebango,______de _________________de 2017. 
 

__________________________________ 
MUNICÍPIO DE EREBANGO 

Prefeito 
___________________________________ 

Contratada 
Testemunhas:_____________________  ______________________________ 


