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PROCESSO Nº: 1300/2019 

 
I - MODALIDADE/NÚMERO 
 Autorização de fornecimento 4686/2019 

N° do protocolo: 3042/2019 
Inexigibilidade - 328/2019 
Homologação:  24/10/19                     Data: 24/10/2019 

 

 
II – CÓDIGO DESPESA/FONTE DE RECURSO 
 

Órgão - 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO 
 

Programa - 285 SERVIÇOS DE UTILIDADE  PUBLICA 
 

Projeto/Atividade - 1- 52   AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 
 

Elemento - 449051910000 OBRAS EM ANDAMENTO 
 

Cód.Reduzido - 2303 OBRAS EM ANDAMENTO 
 

Fonte de Recurso - 1193 CIP 
 

 

III – FORNECEDOR  

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
  

CNPJ/CPF:  02.016.440/0001-62 I.E:   
 

Endereço: AV. SÃO BORJA , 2801 CEP: 93032-525  
Município:  SÃO LEOPOLDO-RS Telefone:   FAX:   

 

Banco:   Agência:  -   Conta:  -   
, 

IV- ITENS 

Item Quant Un Cód. Descrição Marca 
Vlr. Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$)  
1 1,00 UN 48203 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA 
GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA 
EXTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 

  10.272,280
0 

10.272,28 

 

TOTAL R$ 10.272,28  
V – Finalidade: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE 
OBRA E MATERIAL) PARA EXTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, TRECHO 
COMPREENDIDO ENTRE A RUA AURORA E A RUA AIRTON TOMASETTO, BAIRRO PINHEIRINHO, MUNICÍPIO DE 
GUAPORÉ/RS. 

 

VI - Local de execução dos serviços: Rua Euclides da Cunha, trecho compreendido entre a Rua Aurora e a Rua Airton 
Tomasetto, Bairro Pinheirinho, Município de Guaporé/Rs  
 
VII - Prazo para execução dos serviços: Até 31 de dezembro de 2019. 
 
VIII - Penalidades: Os casos de inexecução do objeto desta Autorização, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 
8.666/93, das quais se destacam: 
 
a) advertência; 
b) multa de 3% (três por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado 
o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após este prazo, será considerado inexecução contratual; 
c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total injustificada da obrigação pela 
CONTRATADA; 
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução parcial injustificada da obrigação pela 
CONTRATADA; 
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela recusa do adjudicatário em assinar o contrato; 
f) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) 
anos; e 
g) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado 
ao CONTRATADO o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vistas ao processo. 
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* Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administração.  
 
* Da aplicação das penas definidas nas alíneas do item 6.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação. 
 
* O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da unidade requisitante, que 
decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
6.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em 
Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
* O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, observada a 
Legislação vigente, nos seguintes casos: 
 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao 
Município; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
e) mais de 2 (duas) advertências. 
 
* O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência 
administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

 

                                                 Pela presente solicito empenhar para a empresa acima discriminada, o Valor de R$ 10.272,28 
(dez mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).  

 

 

Setor de Compras/Licitações 
24/10/19 

 

 

 


