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

M O D A L I D A D E :  T o m a d a  d e  P r e ç o s  

 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1 Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, situada à Rua São Luiz, n.º 
210,  CONVIDA todas as empresas conceituadas a participar do presente certame licitatório, na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo Edital de menor preço global, o qual será processado e julgado em consonância 
com a Lei 8.666/93, e alterações posteriores e em especial pelo contido neste Edital. 
 
1.2 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 25/04/2012, até às 09:00 
horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão de Permanente de Licitações. 
 
1.3 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas, no mesmo endereço e no mesmo dia 
mencionado no item 1.2. 
 

2. OBJETO 
 
Solicitamos Apresentação de proposta para Empreitada Global para Execução da Obra de Pavimentação 
Asfaltica sobre calçamento na Avenida São Miguel, trecho 0, I, II, III, IV, V e VI com área total de 12.808,50m2, 
conforme Memorial descritivo, Orçamento e Projeto Engenharia Completo em anexo. 
 
2.1 – DOS ITENS: 

Item Quant. Unid. Descrição do produto Valor. Unit. 
Maximo 

Valor Total 
Maximo 

01 01 Obra  Empreitada Global para Execução da 
Obra de Pavimentação Asfáltica sobre 
Calçamento na Avenida São Miguel, 
trecho 0, I, II, III, IV, V e VI  com área 
total de 12.808,50m2, conforme 
Memorial descritivo, Orçamento e 
Projeto Engenharia Completo. 

735.615,26 735.615,26 

    Total 735.615,26 
 
          
2.2. As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão por conta do Projeto/Atividade abaixo descrito: 
 
Projeto/Atividade Modalidade de aplicação Descrição 
1.037 – Pavimentação de Vias Urbanas 4490 Aplicações diretas. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1  Poderão participar da presente licitação as empresas cadastradas no Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC, na especialidade compatível com o objeto do presente Edital ou aqueles que atenderem as condições 
para cadastramento até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento das propostas. 
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3.2 Poderão ainda participar os interessados que atenderam todas as condições exigidas para o 
cadastramento, e que se cadastrarem até o terceiro dia anterior ao do recebimento das propostas. 
 

Parágrafo único: As proponentes deverão, obrigatoriamente, visitar e examinar o local da obra, e obter 
para si, às suas expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam ser 
necessárias para a preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em hipótese alguma, propor 
modificações nos prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer beneficio, 
sob a influência de dados e/ou informações sobre os sítios da obra. 

 
 A visita à obra deverá ser realizada junto com representante do Município, por um engenheiro civil, 

responsável técnico da proponente, devidamente identificado, com documento profissional do CREA e 
comprovação de seu vínculo com a empresa a qual representa, no prazo de até o 5º (quinto) dia útil anterior a 
data estabelecida para a apresentação da proposta, devendo, a visita, ser previamente programada junto ao 
Setor de Engenharia e ou licitações; ao término da visita, será fornecido atestado que comprove sua realização, 
conforme modelo ANEXO 01, este a ser anexado aos documentos de “Habilitação” (Envelope nº. 01 - 
habilitação). 

 
Conforme Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, as empresas enquadradas no estatuto da 

Microempresa e Empresa de Pequeno porte, devem apresentar documentos que comprovem o enquadramento 
destas que são: certidão simplificada da junta comercial, registro civil de pessoa jurídica e ou comprovante de 
empresa optante ao simples nacional na receita federal. Caso a licitante não apresente tais documentos de 
comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no ato do credenciamento 
(mesmo que estiver enquadrada), perdera automaticamente o direito de fazer uso das vantagens da Lei 
Complementar n.º 123 de 15/12/2006, quanto a regularidade fiscal e direito de preferência. 
 
4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
 
4.1 Envelope de Habilitação: 
    
   ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 25/2012. 
   HORA DA ABERTURA: 09:00 horas 
   PROPONENTE 
 
4.2 Envelope de Proposta: 
    
   ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 25/2012. 
   HORA DA ABERTURA: 09:00 horas 
   PROPONENTE 
 

5. HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 
5.1 No envelope de habilitação o proponente deverá apresentar os seguintes documentos originais ou 
autenticados: 
 
5.1.1 Documentos para fins de comprovação da qualificação econômico - financeira: 
 
Certificado de registro cadastral, do município de São Miguel da Boa Vista com validade na data da 
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apresentação/habilitação emitido até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. 
Certidão Comprovante de regularidade Federal. 
Certidão Comprovante de regularidade Estadual. 
Certidão Comprovante de regularidade Municipal. 
Certidão Comprovante de regularidade com o FGTS. 
Certidão Comprovante de regularidade com o INSS. 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO  DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º CF. 
Certidão de negativa de falência ou concordata, onde esta sediada a empresa, expedida a menos de 
30(Trinta) dias. 
Certidão Negativa de Protesto expedida a menos de 30(Trinta) dias; 

 
5.1.2 Documentos para fins de comprovação da qualificação técnica 
 
5.1.2.1 - Prova de registro e quitação da empresa no CREA, com jurisdição no Estado onde esta sediada a 
empresa, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas. Em caso de empresa 
sediada em outro estado, deverá constar o visto do CREA de Santa Catarina. 
 
5.1.2.2 - Comprovação de aptidão para execução dos serviços: 

 
5.1.2.2.1 - Atestado de capacidade técnica e a referida certidão de acervo técnico (CAT) de execução, em nome 
da empresa proponente, devidamente registrados na entidade profissional competente – CREA, de obras ou 
serviços executados, na quantidade mínima especificada em uma única obra, conforme descrito abaixo: 

 
- Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.): 480,00 ton. 

 
5.1.2.3 - Demonstração de capacidade técnico profissional, através de comprovação de que a proponente 
possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
(Eng. Civil), o qual será obrigatoriamente o engenheiro preposto (residente na obra), detentor de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), expedido pelo CREA, por execução de obras ou serviços de características 
semelhantes, devendo, ainda, para tal, juntar os seguintes documentos para fins de comprovação: 

 
5.1.2.3.1 - Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação 

vigente, que o Engenheiro Civil indicado pertença ao quadro permanente da empresa proponente; 

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

5.1.2.3.3 - Certidão de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA deste engenheiro civil que 

comprove ter o mesmo se responsabilizado por serviços ou obras de característica semelhante. 

5.1.2.3.4 - Atestado de visita ao local dos serviços emitido conforme item 2 e apresentado conforme ANEXO 01 
deste Edital. 

 
5.1.2.3.5 - Licenças ambientais de operação (LAO) da empresa, relativas às unidades de industrialização de 
asfalto (usina de asfalto) e britagem, de onde serão fornecidos os materiais para execução dos serviços objeto 
desta licitação. 
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5.1.2.3.6 - Autorização para extração de substância mineral (basalto) fornecido pelo DNPM (departamento 
nacional de produção mineral) do local onde será extraído o material para a execução da obra, com validade na 
data limite de entrega da documentação e das propostas. 
 
5.2 No envelope de proposta o proponente deverá apresentar: 
 
5.2.1 A proposta propriamente dita, datilografada, redigida em português de forma clara e detalhada, sem 
emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas; 

 
5.2.2 Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual do proponente; 

 
5.2.3 Descrição do objeto da licitação, obedecendo às especificações constantes do processo; 
 
5.2.4 Orçamento detalhado da obra; 
 
5.2.5 Cronograma físico e financeiro; 

 
5.2.6 Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte; 

 
5.2.7 Validade da proposta, a contar da data da abertura do envelope de proposta; 
 
5.2.8 Local, data, assinatura e identificação do signatário. 
 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
6.1 O presente Edital será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da 
Lei 8.666/93 e alterações posterior; 
 
6.2 No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais 
que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos: 
 
6.2.1 Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados pelos seus 
membros e representantes presentes; 

 
6.2.1.1 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 

 
6.2.2 Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas; 
 
6.2.2.1 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes presentes, 
procedendo-se à leitura das mesmas; 

 
6.2.2.2 Propostas que apresentarem erros manifestos de cálculo serão corrigidos automaticamente pela 
comissão; 

 
6.2.2.3 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 
 
6.3 Critérios de julgamento 
 
6.3.1 Desclassificação 
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6.3.1.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

 
6.3.2 Classificação 

 
6.3.2.1 As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação 
GLOBAL, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO - GLOBAL; 

  
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b) No caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por empresas 

brasileiras; 
c) Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio. 

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

7. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
OU RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA 

 
7.1 O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirado da ordem de compra no prazo 
de até 05(cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 
 
7.2 Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o convocado se recusar 
a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, 
inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo artigo 
81 da legislação citada. 
 
7.3 Das Garantias:  

 A licitante vencedora será notificada a comparecer para a assinatura do Contrato, devendo para isso 
apresentar a Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista, SC, a titulo de Garantia de execução, o 
recolhimento da importância de 10% (Dez por cento) do valor contratado, utilizando quaisquer das seguintes 
modalidades: caução em dinheiro; seguro garantia ou fiança bancaria.  
 
 

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
8.1 O objeto da licitação deverá ser executada na Avenida São Miguel – Centro, conforme Memorial descritivo, 
Orçamento e Projeto Engenharia Completo em anexo. 
 
8.2 O prazo máximo para entrega do objeto da licitação é DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 90 DIAS. 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE/REDUÇÃO 
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9.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista - SC, em moeda nacional, 
Mediante Depósito Bancário, após a apresentação da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada por servidor da 
Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – SC, acompanhado de boletim de medição e 
autorização da Caixa Econômica Federal para pagamento, observando-se, antes do pagamento, a 
comprovação da regularidade da documentação, após vistoria efetuada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL e 
repasse dos recursos do Ministério das cidades, através da Caixa Econômica Federal nos termos do contrato 
de repasse nº. 765868/2011/ MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. 
 
9.2 Os valores não sofrerão reajuste. 
 

10. DAS SANÇÕES 
 
10.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do prazo 
estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10 % do valor do contrato/ordem de compra, não se 
aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. 
 
10.2 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes 
penalidades: 
 
10.2.1 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
 
10.2.1.1 até 15 dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso. 

 
10.2.1.2 superior a 30 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dias de atraso. 
 
10.2.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10%, calculada sobre o valor do objeto não entregue. 
 

11. RECURSOS 
 
11.1 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser dirigidos e 
protocolados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações e sua equipe de apoio. 
 

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1 Esta Tomada de Preços será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no Mural Publico da 
Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista. 
 
12.2 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos, no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 
07:30 às 11:30, horas e das 13:30 as 17:30 horas, até o último dia previsto para entrega dos envelopes. 
 
12.3 Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou 
especial que possa ser. 
 

São Miguel da Boa Vista – SC, 04 de Abril de 2012. 
 
 
 

MILTON LUIS MULLER 
Prefeito Municipal 

VILMAR MARCOS FORMEHL 
Presidente-CML 

GILBERTO JOSÉ MIORANDO 
Assessoria Jurídica 
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Anexo - I. 
COMPROVAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA  

 TOMADA DE PREÇO 25/2012. 
 

AT E S T A D O DE VISITA 

Atesto, para os devidos fins da Licitação referente à Tomada de Preços N.º25/2012, que: 

Atestamos que nesta data, o Eng. Civil ...............................................................................,  

portador de registro no CREA/SC nº...................................................................representando 

a empresa........................................................................................CNPJ.................................. 

............................................................................visitou os locais onde a obra do referido edital  

será executada, sendo que a obra se trata da:  Execução de pavimentação asfáltica  

sobre calçamento na Avenida São Miguel - Trecho: 0, I, II, III, IV, V e VI, com área total de 

12.808,50m2.   

Assinatura responsável empresa:____________________________________ 

São Miguel da Boa Vista ............ de ....................................... de 2012. 

___________________ 
Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista-SC 

 
OBS:  Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa, deverá apresentar cópia do documento do CREA, que comprove 

ser o solicitante Engenheiro Civil, ser Responsável técnico da interessada. 
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ANEXO -  II  

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº....../2012. 
Contrato de Execução da Obra de Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento na Avenida São Miguel. 
   
  O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São 
Luís, nº. 210, inscrita no CNPJ sob nº.  80.912.124/0001-82, nesse ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
MILTON LUIS MULLER, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua São Luiz, neste Município, 
inscrito no CPF N.º 741.971.859-87, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa fornecedora 
__________________________________________________, estabelecida na Rua 
_____________________________, nº. ____, no Município de ________________________, Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ/MF N.º _______________________________, neste ato representado pelo Sr. 
______________________________________, brasileiro, empresário, residente na Rua 
_____________________________, nº. _____, Centro, na Cidade de _________________________/SC, 
doravante denominado de CONTRATADA resolvem contratar objeto do presente, Conforme edital de  Tomada 
de Preço nº. 25/2012, pelas seguintes clausulas que seguem: 
   

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Solicitamos Apresentação de proposta para Empreitada Global para Execução da Obra de Pavimentação 
Asfaltica sobre calçamento na Avenida São Miguel, trecho: 0, I, II, III, IV, V e VI com área total de 12.808,50m2, 
conforme Memorial descritivo, Orçamento e Projeto Engenharia Completo em anexo. 
 
DOS ITENS: 
Item Quant. Unid. Descrição do produto Valor. Unit. Valor Total  
01 01 Obra  Empreitada Global para Execução da 

Obra de Pavimentação Asfáltica sobre 
Calçamento na Avenida São Miguel, 
trecho: 0, I, II, III, IV, V e VI  com área 
total de 12.808,50m2, conforme Memorial 
descritivo, Orçamento e Projeto 
Engenharia Completo. 

  

    Total  
 
 

Parágrafo Único -- A obra será executada na Avenida São Miguel, Município de São Miguel da Boa 
Vista, SC. A vigência será da assinatura do contrato até 90 dias. O prazo  para inicio  da obra será da 
assinatura do contrato, garantindo  o bom andamento dos trabalhos da área pública, e atendimento a população 
do município. 
              
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES ECONOMICO-FINANCEIRAS 
 

D O  P R E C O  

 
O preço total dos itens adjudicados é R$ 

..............................................(.....................................................................................), incluindo-se nele o 
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frete, tributos e demais custos. 
 
                     DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista - SC, em moeda nacional, 
Mediante Depósito Bancário, após a apresentação da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada por servidor da 
Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – SC, acompanhado de boletim de medição e 
autorização da Caixa Econômica Federal para pagamento, observando-se, antes do pagamento, a 
comprovação da regularidade da documentação, após vistoria efetuada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL e 
repasse dos recursos do Ministério das cidades, através da Caixa Econômica Federal nos termos do contrato 
de repasse nº. 765868/2011/ MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. 

                                                              
    

DO REAJUSTAMENTO. 
                        

Os preços apresentados não sofrerão nenhum tipo de reajuste.  
                                                           
 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
 

Autorizar profissionais da contratante para vistoriar a obra, sem, contudo, gerar quaisquer 
responsabilidade   ao Município. 

Apresentar a cada 30(trinta) dias, cronograma da obra, planilha de medição e laudo Técnico expedido 
pelo engenheiro responsável pela obra. 

Iniciar a obra a partir da assinatura do contrato, e conclusão no prazo de até  90 dias. 
Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e entre outros. 
O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a Constituição de vinculo trabalhista 

com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a contratada colocar a serviço. 
     É da contratada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os produtos adquiridos e os 
serviços contratados, em qualquer esfera. 
           Assumir todas as despesas com que se refere ao meio de transporte, estadia, e outras despesas que se 
fizerem necessárias para a realização  e a execução dos  serviços ora contratados. 

É da contratada a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em 
qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem como custos para reparação dos mesmos. 
            Fazer-se representar manter durante a vigência contratual, profissional habilitado, para o bom 
andamento do objeto do presente contrato. 
            Cumprir todas as demais obrigações constantes do Edital de Tomada de Preço  nº. 25/2012. 
 
            As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta da atividade: 
 
Projeto/Atividade Modalidade de aplicação Descrição 
1.037 – Pavimentação de Vias Urbanas 4490 Aplicações diretas. 

 
           Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento do que se refere o objeto do 
presente Processo Licitatório.                           

Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento da 
OBRA. 
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Formar o quadro de pessoal necessário para execução dos serviços do objeto contratado, 

pagando os salários as suas exclusivas expensas. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 

                                                                                   
            Fiscalizar e controlar desde o inicio até a aceitação definitiva do objeto, exigindo uma perfeita 
adequação ao sistema de entrega.                                           
            Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações. 
            Esclarecer as duvidas que lhe foram apresentadas. 

             
CLAUSULA QUINTA -  DAS SANÇÕES 
 

 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do prazo 
estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10 % do valor do contrato/ordem de compra, não se 
aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. 

 
 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes 

penalidades: 
 
 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
 
 Até 15 dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso. 

 
 Superior a 30 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dias de atraso. 
 
 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10%, calculada sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLAUSULA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS 
 

Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto, sem o consentimento prévio do Município, 
mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos. 

Quaisquer comunicações entre as parte com relação a assuntos relacionados a este Contrato, serão 
formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua 
efetiva entrega. 

A fiscalização e o controle aludidos na clausula quarta, não implicarão qualquer responsabilidade 
executiva por parte do Município nem exoneração da Contratada no cumprimento de qualquer das 
responsabilidades aqui assumidas. 

Os casos omissos a este Contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria na lei Federal n.º.  
8.666/93 e alterações posteriores. 

Ficam fazendo parte integrante do presente as clausulas fixadas na Tomada de Preço nº. 25/2012. 
 

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO 

 
          O Presente Contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo 
a Contratada somente o valor dos produtos já entregue e os serviços já prestados, não lhe sendo devido 
qualquer outro valor a titulo de indenização ou qualquer outro titulo presente ou faturamento sob qualquer 
alegação ou fundamento. 
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CLAUSULA OITAVA - DO FORO 

 
           Para as questões  decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou 
especial que possa ser. 
 
            E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, em duas vias ou mais vias de igual forma e teor, 
sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
                   
 
 
 São Miguel da Boa Vista (SC),  ...... de ............ de ....................2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILTON LUIS MULLER 

Prefeito Municipal 
Fornecedor  

....................................................... 
......................................................... 

GILBERTO JOSE MIORANDO 
Assessoria Jurídica 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº....../2012. 
Contrato de Execução da Obra de Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento na Avenida São Miguel. 
 
 
 


