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MUNICIPIO DE PIÚMA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO BÁSICO - COMPRA POR DISPENSA
LEI N'13.979 DE 2020

PROJETO BÁSIGO

(PRESTAÇÃO DE SERVTÇO - covlD-19 - LEI No 13.979 - Dispensa de Licitação)

DISPENSA N'595 /2020
(Processo Administrativo n. "6355i20)

1. DO OBJETO

j.1. Contratação de empresa especializada para conserto de veículo do tipo ambulância com

fornecimento de peças e serviços, conforme condiÇoes, quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento:

1.2. O objeto da contratação tem a natureza de serviço comum de manutenção preventiva e corretiva

de veículo especificado neste proieto.

í.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens são os discriminados na tabela acima'

1.4. A presente contratação adotará como regime de execuçâo a contratação de empresa que

apresentar o menor valor global.

1 .5. euando houver necessrdade de contrato o mesmo terá vigência pelo período de máximo de sels

meses prorrogável por períodos sucessivos, 'enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento

oos efeitos dà situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada

por meio da portaria no 188, de 3 de fevereiro de2O2O, do Sr. Ministro de Estado da Saúde

@toSAdmlniStrativosdaConSUltoria-GêraldaUniâo
Éô"to Éaii"o - fVodelo para Dispensa- Art. 4" da Ler no 1 3'979i 20: Serviços - COVID-19

' co,usr*ro E REVIsÃo DA AMBULÂNcIA DUcATo FIAT ANo 2015 - PLACA PPG 8038

ESPECTFICAçÃO

Serviço de Revisão da caixa de marcha com

substituição de óleo, incluso oleo.

Troca do kit de embreagem, incluso peÇas e

Batefla de 100 amp, para aplicação principal do

veÍculo. (atendimento ao sistema mecanico
gat,eria de tSO amp, para alimentação do

sistema interno do salão do veículo

Troca de óleo do motor, incluso oleo e serviço

Troca do filtro de ar, incluso filtro e serviço

Serviço de alinhamento e balanceamento

Motor de partida, incluso peças e serviço de

Atualizaçáo: Maryo l2O2A



MUNICIPIO DE PIÚMA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROJETO BÁSICO - COMPRA POR DISPENSA

LEI N'13.979 DE 2020

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 Motivação (probtema): Declarada a Pandemia por Covid 19 pela Organização Mundial de SaÚde e

passado os dlas o Município na data de hoje já possui 11 pacientes confirmados positivos para o vírus

covtD-1g e 57 notificações de possíveis pacientes contaminados, consequentemente o fluxo de

pacientes que dependem da estrutura e do atendimento hospitalar se torna alinhado de forma

exponencialáo passo que se protifera os casos confirmados e suspeifos, corn esse cenário se traz uma

sobrecarga de ftuxo na remoção e transferência de pacientes que necessitam de veículo de suporte a

saúde do tipo ambutância, sabe-se que ainda atualmente conta-se com 2 veículos disponíveis via

consórcio e aumentar o quantitativo de veículos locados via consÓrcio onera ainda mais os cofres da

prefeitura. por analise temos uma Ambutância parada por falta de manutenção que está comtemplada

na ticitação proc: no 7498/1g porem ticitaçãofracassada e uma ticitação em curso de no processua/ no

3170/20 mas esfa segunda não terá homotogação a tempo para satisfazer a necessidade do obice

relatado.

Solução: Considerando ainda o MEMORANDO CGM No 59/2020 - Recomendação - Covid-l9 e as

licitações e contratos: alterações na Lei Federat no 13.979/2020 emitido pela Controladoria Municipal,

obserya-se ainda a base de motivação do objeto referido que é de eminente relevância que se tenha

solução ágit é eficaz, por fim logo então conclui-se que a contratação da empresa neste momento pelo

principio da razoabitidade é ideal que seja peta modatidade de dispensa de licitação.

PorÍanto so/icifa-se a contratação emergencial de empresa para CoNSERTO E REVTSAO DA

AMBULANCIA DUCATO FIAT ANO 2015_ PLACA PPG 8O3B - CHÁSS/ 93W245G3RG2154894.

3. A Escolha do vencedor do certame será unicamente pelo critério do qual ofeÉar o menor

valor globa!

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4.1. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação do serviço-de CONSERTO E

nrvróÂó on AMBúLÂNCIA DUCATo FIAT ANo 2o1s - PLACA PPG 8038 - CHASSI

93W245G3R G21548g4 com fornecimento e peças e serviços conforme descrição do item '1'

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com

fulcro no arÍ.40 da Lei no 13.979120.

5.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n' 9.507, de

21 de setembro de 201g, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3o do

aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

CâMa Nacbnd de [/oãelos de Licitaçóes e Contratos Administratjvos da Consultoria-Ge

Érojeto Básico - l\.4odelo pâra Dispensa - Art 4o da Lei no 13.979120' Serviços - COVID-19

Atualizâção: Marcal2o2a
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b.3. A prestação dos serviços nâo gera vÍnculo empregatício entre os empregados da Contratada e a

Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinação direta.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

6"2. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação

do serviço.

7. DO OBJETO

7 .1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.l.1.Dada a aulorizaçáo legal apos publicação, será dada a ordem de serviço por parte da contratante

7.1.2.Caberá a contratada iniciar a execução do serviço e ate 48 horas corridas apos a ordem de serviço

7.1 .3. Deverá a contratada finalizar a execuçâo do serviço em até 15 dias da data da ordem de serviço

8, MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1 . Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,

esfimadas e qualidades a
e descrito conforme item 1

OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

g.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de acordo com

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabÍveis;

g.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçÕes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo pa? a sua correção,

certificando-se que as soluçÕes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4 pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condiçÓes

estabelecidas neste Projeto Básico;

9.5 Efetuar as retençÕes tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,

no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da lN SEGES/MP n.512017.

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como.

Cama f,lrcioÀat de Modelos de Licitaçóes e Contratos Administrativos da

Projeto Básico - lúodelo para Dispensa - Art.4" da Lei n" 13.979/20: Seruiços - COVID-19

Aruairzaçào Marcol212o

equipamentos, ferramenfas e ufensíllos necessários, nas quantidades

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário

deste projeto:

9.
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9.6.1 . exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao

usuário;

g.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de

concessão de diárias e Passagens.

Fornecer por escrito as informaçÕes necessárias para o desenvolvimento dos serviços

/
',1t,

9.7.

objeto do contrato;

g.g. Realizar avaliaçÕes periodicas da qualidade dos serviços, apÓs seu recebimento;

9.9. cientificar o orgáo de representação judicial da Advocacia-Geral da união para adoção

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigaçÕes pela Contratada;

g.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificaçÕes técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspeções técnicas apos o

recebimento do serviço e notificações expedidas;

9.'1 '1 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado

da preferência estabelecida pelo art.3o, § 5o, da Lei no 8.666, de 1993.

g.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela

designado.

g.13. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de

comprovada necessidade de serviço, formalmente iustificada peta autoridade do orgão para o qual o

trabalho seja prestado e desde que observado o timite da legislação trabalhista;

g.14. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,

previdenciárias e para com o FGfS, especialmente:

g.14.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem

como de auxítio-transporte, auxítio-atimentação e auxílio-saÚde, quando for devido;

g.14.2. O recothimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que

efetivamente parÍicipem da execução dos servços contratados, a fim de verificar qualquer

irregularidade;

9.14.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdencrárlas dos empregados

drspensados até a data da extinção do contrato'

10. oBRIGAÇOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os serviços conforme especificaçÕes deste Projeto Básico e de sua proposta,

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na

qualidade e quantidade mÍnimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

carnml{aãional dê Modelos de LicúaÇoes e contratos Admrnistratrvos da L;onsulrona-uel

É.j"io aa"i"o - l\,4odelo para Dispensa - Art. 4o da LeL no 13.979120: Seruiços - COVID-19

AtuaiizaÇão: Maryolz)21
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j0.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreçÕes resultantes da execução ou dos materiais empregados;

í0.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso

exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.S. Vedar a utilizaçâo, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no Órgão Contratante, nos termos do

artigo 7' do Decreto n' 7 .203, de 2010;

10.6 euando não for possível a verificaçáo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalizaçáo

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos

federais e à DÍvida Ativa da união; 3) certidÕes que comprovem a regularidade perante a Fazenda

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do

Anexo Vlll-B da lN SEGES/MP n.512017',

10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigaçÕes previstas em Acordo, Convenção,

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que Se verifique no locâl dos serviços.

í0.g. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos à execução do empreendimento.

í0..10. Paralisar, por determinaçáo da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros.

10.11 promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los

eÍicaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificaçÓes que integram este Projeto

Básico, no pruzo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovaçáo, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificaçÕes do memorial descritivo.

l.ta"ionà de M"dêbs de Licitaçóes e contratos Administrauvos da consultoria-Gêral da união

Projelo Básico - lvlodelo para Dispensa - Art. 4" da lei n' 13.979120. Serviços - COVID-I 9

Alual izaçâo: Ma-Ço I 2024
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,10.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizaçâo do trabalho do

menor de cjezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.í6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico;

10.17. cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência

estabelecida pela Lei no 13.146, de 2015'

10.1g. Guardar sigilo sobre todas as informaçÕes obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

í0.1g. Arcar com o ônus decorrente de eventual equÍvoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto deste

Projeto Básico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1" do art' 57 da

Lei n" 8.666, de 1993.

10.20. Cumprir, além dos postulados legals vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as

normas de segurança da Contratante;

10.2|'. .prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normaS e legislação;

10.22. Assegurarà CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6'1, "a"e "b",

do Anexo Vll - F da lnstrução Normativa §EGES/MP no 5, de 2510512017.

10.22.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequaçÕes e atualizações que vierem a ser realizadas, logo

apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante

distribuir,alterareutilizarosmesmossemlimitações;

10.22.2. os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiflcaçÕes

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorizaçáo

expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e

Penais cabíveis.

i,0.23. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl, quando for

o caso;

,,0.24. -Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste

Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

10.25. As empresas contratadas que sejam regidas pela consolidação das Leis do Trabalho

(CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços,

conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo Vlll-B da lN SEGES/MP n.512017:

lvos da Consultoria-Geral da Unlão

õÀ;"Jo áaiÊ" - N,lod" o p"ru Dispensa- Art.4o da Ler n' '13'979/20: Serviços - CoVID-19

AtualizaÇão: Maryol212A
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10.25.j. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no

Cadastro de Pessoas FÍsicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução

dos serviços, quando for o caso;

10.25.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e

dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando Íor o caso, devidamente

assinada Pela contratada; e

10.25.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os

serviços;

10.25.4. declaraçáo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

1O.2S.S- Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo

empregado que se vincule à prestaçáo do contrato administrativo. De igual modo, o

desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser

devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à

semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

10.26. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber

o vale transporte.

10.27. Substituir, no prazo de .... (horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e

licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo

substituto ao Fiscal do Contrato;

10.28. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos

salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposiçáo da Contratante;

10.28.L A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das

obrigaçôes trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia

comunicaçáo, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções

10.29.

cabíveis.

10.28.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada

no subitem anterior, sem a regularizaçáo da falta, a Administraçâo poderá efetuar o

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham

participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sançÕes

cabíveis.

10.28.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser

notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

Efetuar o pagamenÍo dos satários dos empregados alocados na execução contratual

mediante deposito na conta bancária de titutaridade do trabalhador, em agdncia situada na

locatidade ou região metropotitana em que ocorre a prestação dos servlços, de modo a possibilitar

a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de

cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a

Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

Nrcmal de Modelos d" Licitaçóes e contratos Administrativos da consultoria-Geral da uniáo
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í0.30. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o

desconto nas faturas e realizar os pagamenÍos dos satários e demais verbas trabalhistas diretamente

aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGIS, quando não

demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da

regutarização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.30.1. euando não for possívet a realização desses pagamentos pela propria

Administração (ex.: por falta da documentação peftinente, tais como folha de pagamento,

resclsões dos contratos e gulas de recothimento), os valores retidos cautelarmente serão

deposifados junto à Justiça do Trabalho, com o obietivo de serem utilizados exclusivamente

no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições

socrar's e FGfS decorrentes.

10.31 . Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus seruços

no turno imediatamente subsequente;

10.32. Atender às soticitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,

no prazo fixado peto fiscal do contrato, nos casos em que ficar canstatado descumprimento das

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

10.33. lnstruir seus empregados quanto â necessldade de acatar as À/ormas lnternas da

Administração;

10.34. tnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante

toda e quatquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.3S. lnstruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das

informações de seus rnferesses junto aos orgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e

obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as segulnÍes medidas:

10.35.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria,

aos slsÍenra s da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o obietivo de verificar se as

suas contribuições previdenciárias foram recothidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,

contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

10.35.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos

os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenÍa) dias, contados do início da prestação dos

servlços ou da admissão do empregado;

10.35.3. oferecer Íodos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de

extratos de recothimentos de seus direitos socrals, preferencialmente por meio eletrÔnico,

quando disponível.

10.36. Manter preposto nos locais de prestação de seruiço, aceito pela Administração, para

representá-la na execução do contrato;

10.37. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regutaridade fiscal das microempresas e/ou

empresas de pequeno porÍe subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar

da subcontratação prevista no aftigo 48, tt, da Lei Complementar n. 123, de 2006-

.10.38. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução

total, notificando o orgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem preiuízo das sançôes

Cârtr" I.tacond de N4od"los de Licitaçóes e Contratos Administraiivos da Consuitoria-Geral da Uniáo
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cabíveis, ou a demonstrar a inviabitidade da substituição, hipotese em que ficará responsável pela

execução da parcela originalmente subcontratada.

10.39. Responsabllizar-se pela padronização, peta compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e peta qualidade da subcontratação.

10.40. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da

contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos servlços.

10.41. Nãa alocar. em atividades presencrars, pessoat que se enquadre naquelas mesmas

"ànaiiçar" 
que tenham sido utitizadas pela Administração como critérío para afastamento de seus

;;;iÀ;*" io frpaiino,- 4eseherat,'tÀis.'co,plo..àspreriçf s na,'lnslrução,,Normativa no 19, de 12 de

março de 2020, da Se'cretatiia de Gestão e Des;etmpenho de Pessoa{ sem preiuízo das exceçÕes

também aplicáveis aos servldores.

* .emp,rêsA pOOere ççinp.rovar Assá exlgênera por nreO,de àutodeetaração.

Os cusfos de eventuat substituição motivados pelo dr'sposto nesse item

d8v-eÉo,§eti arcãdns pela êm re§a

11. DASUBCONTRATAÇAO

t 1 i E permitida a subcontratação parciat do objeto, até o timite de 21.%(vinte por cento)

do valor totat do contrato, nas seguintes condlções.

j 1 Z A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

se a subco ntratada cumpre os requisitos de quatificação técnica necessários para a execução do

objeto.

11.3 Em quatquer hipotese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-the realizar a supervisão e coordenação das

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento

das obrigações contratuais correspondentes ao obieto da subcontratação.

,{ :;

=á'

10t41.tt,

10.41.2.

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos

neste proleto Básico; sejam mantidas as demais cláusulas e condiçÕes do contrato; não haja prejuÍzo

à execuçào do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do

contrato.

12.1

13.1

í2. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

E admissível a fusão, cisâo ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUçÀO

O acompanhamento e a fiscalização da execuçáo do contrato consistem na verificaçâo da

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no

8.666. de 1993.

ffiontratoSAdministratiVoSdaConSultoria-GêraldaUnão
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13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o

acompanhamentoecontroledaexecuçãodosserviçosedocontrato.

IJ.J A verificaçâo da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Básico'

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada'

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1o do artigo 65 da Lei no

8.666, de 1993.

í3.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços

deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relaçâo detalhada

dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas

quantidades e especificaçÕes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso'

'13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas'

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais' conforme o

disposto nos §§ 1" e2odo art. 67 da Lei no 8 666, de 1993'

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela

contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87

da Lei no 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuiçÔes, fique assegurada a

distinçáo dessas atividades e, em razáo do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de

todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato'

.13.g. A fiscalização tecnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e

utilizará o lnstrumento de Medição de Resuttado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo xxx' ou

outro instrumento substituto para aferição da quatidade da prestação dos serviços' devendo haver o

redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a

CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade

mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos paru a execução do serviço, ou

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

13.g.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos

pa'a a avaliação da prestação dos serviços'

13.10. Durante a execução do objeto, o fiscaltécnico deverá monitorar constantemente o nÍvelde

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneraçáo, devendo intervir pa? requerer à

coNTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas'

13.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da

execução do obleto ou, Se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizada.
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13.12. Em hipotese alguma, será admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliaçáo

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.1 3. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisÍveis e alheios ao

controle do prestador.

i,3.14. Na hipotese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis

previstos nos indicadorãs, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sançÕes à

coNTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatÓrio.

13.15. o fiscaltécnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o perlodo

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação

dos serviços.

13.í6. A conformidade dO material a ser utilizado na execuÇão dos serviços deverá ser verificada

juntamente com o documento da CoNTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo

com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e

especificaçóes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso'

12.17. As disposiçôes previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo Vlll da

lnstrução Normativa sLTl/MP no 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação'

13.,1g. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inctusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de '1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

14.j. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

serviços, nos termos abaixo.

No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CoNTRATADA deverá142
entregar toda a documentação comprobatoria do cumprimento da obrigação contratual;

14.3. O recebimento provisorio será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de

fiscalização apos a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratanÍe realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais

. encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem

necessários.

14.3.1.1. para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada período de

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações

da execuçáo do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade

da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem

sAdmnlstratiVoSdaconsultoria-GeraldaUniáo
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pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do

contrato

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que Se

verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes da execução ou

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou Única

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências

quepossamviraserapontadasnoRecebimentoProvisÓrio.

14.3.1.3. O recebimento provisorio também ficará sujeito, quando cabível, à

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e lnstruções

exigÍveis.

j4.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatorio

Circunstanciado em consonância com suas atribuiçóes, e encaminhá-lo ao gestor do

contrato.

14.3.2.L quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatorlo

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisÓrio com a entrega

do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a

entrega do Último.

14.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo

anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como

realizada, consumando-se o recebimento provisÓrio no dia do

esgotamento do Prazo.

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corrido.s a partir do recebimento provisorio dos serviços, o

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concreliza o ateste da

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

1'4.4.1. Realizar a análise dos relatorios e de toda a documentação apresentada pela

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correçÕes;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalização, com base no lnstrumento de Medição de Resultado

(lMR), ou instrumento substituto.

14.5. O recebimento

Contratada Pelos PrejuÍzos

provisorio ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época,

câmara Nacional de lvlodelos de Licitaçôes e contratos Admrnlstratlvos oa uonsullofla-uel

Éàjeto Aasico - lúodelo para Dispen§a - Art. 4' da Lei n" 1 3 979/20r Serviços - COVIDI I
Adminisirativos da Consultoria-Gêral da Uniáo

Atualizacáo: MarÇol2A2O



r'r-rrrl,,{ffií
wá

t+
-+r

MUNICIPIO DE PIÚMA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROJETO BÁSICO - COMPRA POR DISPENSA

LEr N'13.979 DE 2020

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das

disposiçóes legais em vigor.

14.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificaçÕes constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem

prejuÍzo da apticação de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 dias, contados do15.1

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite

de que trata o inciso ll do art. 24 daLei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no

prazo de ate 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota

FiscallFalura, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 8.666, de 1993'

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,

conforme este Projeto Básico

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sÍtios eletrÔnicos oficiais ou à documentação

mencionada no art. 29 da Lei no 8.666, de í993.

1S.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da lnstrução

Normativa no 3, de 26 de abril de 20í B.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o Ptazo de validade;

15.4.2. a data da emissão,

15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

15.4.4. o período de prestação dos serviços,

. 15.4.5. o valor a Pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retençôes tributárias cabíveis.

1S.S. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a

liquidaçáo da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apÓs a comprovação da

regularização da situação, não acarretando qualquer Ônus para a Contratante;

í5.6. Nos termos do item 1, do Anexo Vlll-A da lnstrução Normativa SEGES/MP no 05, de 2017,

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem

prejuízo das sançóes cabíveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. não produziu os resultados acordados;

Câmara Nacional de Modelos de Liciiações e Contratos Administrativos da Çonsultorla-Ge
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das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das

disposiçoes legais em vigor.

14.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificaçÕes constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser

corrigidos/refeitos/substituÍdos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem

prejuízo da aplicação de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de'15 dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite

de que trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de'1993, deverão ser efetuados no

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no B'666, de í993'

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,

15.1

15.2

conforme este Projeto Básico

1S.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaçáo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao slcAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrÔnicos oflciais ou à documentação

mencionada no art. 29 da Lei no 8.666, de 1993.

íS.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

, contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 3í da lnstruçáo

Normativa no 3, de 26 de abril de 2018'

15.4. O setor competente para proceder o pagarnento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o Prazo de validade;

15.4.2. a data da emissão;

15.4.3. os dados do contrato e do Órgão contratante,

15.4.4. o período de prestação dos serviços;

15.4.5. o valor a Pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retençÕes tributárias cabÍveis.

1S.S. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apos a comprovação da

regularização da situação, não acarretando qualquer Ônus para a Contratante,

15.6 Nos termos do item 1, do Anexo Vlll-A da lnstrução Normativa SEGES/MP no 05, de 2017,

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem

prejuízo das sançÕes cabíveis, caso se constate que a Contratada:

í 5.6" 1. não produziu os resultados acordados;

Cárara Naclona, de Moderos oe Lrcitaçôes e Adminisirativos da Consultoria-Geral da Unlâo
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15.6,2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a

qualidade mÍnima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos pa"2a execução do

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada'

será conslderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
15.7

bancária Para Pagamento'
.15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao slcAF para verificar a

manutenção das condiçÓes de habilitação exigidas neste Projeto Básico'

í5.9.Constatando-se,juntoaoSlCAF,asituaçãodeirregularidadedacontratada'será
providenciada sua notificaçáo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Úteis' regularize sua

situação ou, no mesmo ptazo, apresente sua defesa. o prazo poderá ser prorrogado uma vez' por

igual período, a critério da contratante'

15.10. previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Adminrstração deverá

realizar consulta ao slcAF para identificar possível suspensão temporária de participação em

licitação, no âmbito do orgâo ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público' bem como

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa no 3' de 26

de abril de 20í 8.

15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente' a contratante

deverá comunicarco. orgão, responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado' para que

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos'

ls,l2,Persistindoairregularidade,acontratantedeveráadotarasmedidasnecessáriasà
rescisáo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a

ampla defesa.

í5.13.'Havendoaefetivaexecuçãodoobjeto,ospagamentosserãorealizadosnormalmente,até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada náo regularize sua situaçáo junto ao

SICAF"

15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no

SICAF, salvo por motivo de economicidade, SeguranÇa nacional ou outro de

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela

máxima autoridade da contratante'

15.13.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na

forma do art.40-F da Lei no 13.979/20, dispensara apresentação de documentação

de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatoria de regularidade com a

segurldade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de

fornecedores ou prestadores de serviços

15.14. Quando dO pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável, em especial a právista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo

Xl da lN SEGESiMP n.512017, quando couber'

Consultorla-Geral da Uniáo
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15.15. E vedado o pagamento, a qualquer tÍtulo, por serviços prestados, à empresa privada que

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do orgáo contratante, com fundamento na

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

15.16 A parcela mensal a ser paga a títuto de aviso prévio trabalhado e indenizado

corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentuat originalmente fixado na planilha de

preços.

1 5.16.1 . Não tendo havido a incidência de cusfos com aviso previo trabalhado e

indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do

percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o

limite compatívelcom o prazo total de vigência contratual.

1 5.16.2 A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser

prevista em termo aditivo.

1 5.16.3 Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com awso

prévio trabathado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas

deverão ser mantidas na planitha de forma complementar/proporcional, devendo o

orgão contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada

mediante a aplicaçáo da seguinte fÓrmula:

EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratÓrios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 / 100 ) l= 0,000'16438
TX = Percentual da taxa anual = 67oI = (TX)

I

=
365

16. GARANTIA DA EXEGUÇÃO

16.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do arÍ' 56 da Lei no

8.666, de 19g3, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias apÓs o

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.

câr"- Na"bnd d" M"del"" d" Licitaçóes e contratos Administrativos da consulioria-Geral da uniâo
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18.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante

de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pÚblica,

segu ro-garantia ou fiança bancária.

18.1.1. A inobservância do prazofixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

mutta de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor totat do contrato por dia de atraso, até

o máximo de 2% (dois Por cento).

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a resclsão

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõem os incrsos t e tl do arL. 78 da Lei n- 8.666 de 1993'
j8.2. A validade da garantia, quatquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um

período de g0 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo Vll-F

da /N SEGES/MP no 5/2017.

18.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modatidade escolhida, o pagamento de:

1g.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do obieto do contrato e do não adimplemenfo das

demais obrigações nele Previstas;
18.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a

execução do contrato;

1g.3.3. multas moratorias e punitivas apticadas peta Administração à contratada; e

1g.3.4. obrigações trabathistas e previdenciárias de quatquer natureza e para com o FGTS, não

adimptidas pela contratada, quando couber.

18.4. A modatidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os evenfos

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria'

íg.S. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica

na Caixa Economica Federat, com correção monetária'

1g.6. Caso a opção seja por utitizartítutos da dívida púbtica, estes devem ter sido emitidos sob

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia

autorizado peto Banco Central do Brasit, e avaliados pelos seus valores econômicos'

conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

1g.7. No caso de garantia na modalidade defiança bancária, deverá constar expressa renúncia

do fiador aos benefícios do aftigo 827 do Codigo Civil'

18.8. lVo caso de atteração do vator do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os /nes/nos parâmetros utilizados

quando da contratação.

1g.g. Se o valor da garantia for utitizado total ou parciatmente em pagamento de qualquer

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de ......""

(......) dias úteis, contados da data em que for notificada'
.1g.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria

18.11. Será considerada extinta a garantia-

18.1 1 .1 com a devotução da apolice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a títuto de garantia, acompanhada de declaração da

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu fodas as

cláusulas do contrato;

18.1 1 .2. no prazo de 90 (noventa) dias apÓs o término da vigência do contrato' caso a

Administração não comunique a ocorrência de srnrsÍros , quando o prazo será ampliado, nos

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo Vll-F da

tN SEGES/MP n. 05/2017.

CâmmNaconaldêMode]osdeLicitaçóesecontratosAdminlStratlvoSdaL;onsultorla-Uel
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jl.jz. O garantidor não é pafte para figurar em proce,sso admlnistrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

1g..13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia' na forma

Prevista neste Proieto Básico.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1993, a CONTRATADA

que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contrataÇão;

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.í.3. falhar ou fraudar na execução do contrato,

19.1.4. comportar-se de modo inidÔneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. . pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sançÕes:

19.2.1.Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigaçÕes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam

prejuízos significativos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.L 0,1% (um décimo por cento) ate 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre o

valor adjudicado em caso de atraso na execuçáo dos serviços, limitada a incidência a

í5 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de

execução com atraso, poderá ocorrer a náo-aceitação do objeto, de forma a configurar,

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão

unilateral da avença;

19.2.2.2. 0,í% (um décimo por cento) ate 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de atraso na execução do objeto, por perÍodo superior ao previsto no subitem

acima, ou de inexecução parcialda obrigação assumida;

19.2.2.3. 0,í% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de inexecuçáo total da obrigação assumida;

19.2.2.4. 0,20/o a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas í e 2, abaixo; e

19.2.2.5. O,O7% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado

o máximo de 2o/o (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará

a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

ig.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas

indePendentes entre si.

ffitoSAdminiStratiVoSdaconsultoria.GeraldaUniáo
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19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos;

19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PÚblica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a prÓpria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

íg.3. As sançÕes previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados'

1g.4. para efeito de aplicaçáo de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com aS

tabelas I e 2.

Tabela í

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 O,4o/o âo dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8o/o ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,60/o ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIçÃO GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar

dano fÍsico, lesão corporal ou conseqÜências letais,

Por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia

e por unidade de atendimento;

04

câr€€ Nacbnálde Modebs dê Licitagóes e contratôs Administrativos da consultoria-Ge
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19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art.87, lll e lV da Lei no 8666' de'1993'

empresas ou Profissionais que:

í9.5.í. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação,

CàÍlffi Nacionai de Modelos de Licilações e Contratos ativos da Consultoria-Geral da União

Éioleioaasrco tvtodeloparaDispênsa-Art 4"daLei n"13979/20: Seruiços-COVID-19

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os

serviços contratados, por empregado e por dia;
03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço

durante o expediente, sem a anuência prévia do

CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

o

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por

dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instruçáo

complementar do Órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

I
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou náo atenda às necessidades do

serviço, Por funcionário e Por dia;

0í

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e seus

Anexos não previstos nesta tabela de multas, apos

reincidência formalmente notificada pelo orgão

fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
lndicar e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no Projeto Básicoicontrato;
01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários

conforme previsto na relação de obrigaçoes da

CONTRATADA

01

AtualizaÇáo: Marçol212o
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.1g.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos Praticados.

1g.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditÓrio e a ampla defesa à CONTRATADA'

observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei no

9.784, de 1999.

'19.6.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo

administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de

calamidade de que trata o Decreto Legislativo no 6, de 2020, nos termos do art. 6o-C da Lei

n'13.979120.

1g.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

1g.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

1g.g. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta

do contratado, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 4'19 do Codigo Civil.

1g.g. A autoridade competente, na aplicação das sançÕes, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade'

.1g.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de2013' como ato lesivo

à administração pública nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverâo ser remetidas à autoridade

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de ResponsabtlizaÇáo -

PAR.

19.11. A apuraçáo e o julgamento das demals infrações administrativas não consideradas como

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei no 12.846, de 1o

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa'

19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à

Administração pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurÍdica, com ou

sem a participação de agente pÚblico.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no slcAF.

; I'lacbnd de Moddos de LicitaÇôes e Coniratos Administrativos da
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20. REQUISIToS DE CoNTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR (CONTRATAÇÃO

DTRETA)

20.1. A Administraçáo verificará o eventual descumprimento das condições para contrataçáo,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a contratação, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controlad oria-Geral da U n ião (www. porta ldatransparencia qov. br/ceis) ;

c) Cadastro Nacional de CondenaçÕes CÍveis por Atos de lmprobidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www.cni.jus. br/improbidade adm/consultar requerido. php).

d) Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de CondenaçÕes por llícitos Administrativos -

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniáo - TCU;

20.1.1. Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas
.b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU

(https://certidoesapf " apps.tcu. gov. br/)

20"1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de

seu socio majoritário, por força do artigo 12 daLei n" 8.429, de í992, que prevê, dentre as

sançôes impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da

qual seja socio majoritário.

20.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatorio de Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

20.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários

linhas de fornecimento similares, dentre outros.

203.2.1.2. O proponente será convocado para manifestação previamente à uma

eventual negativa de contratação.

20.2. No decorrer da execução contratual, deverá a contratada comprovar o preenchimento dos

seguintes requisitos de habilitação:

20.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas, conforme o caso;

20.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 0211012014, do Secretário

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

20.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

20.2.4. prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidáo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do TÍtulo

Vll-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de'1o de

maio de í 943;

Câmara Nacional de Modelos de Llcltaçôes e Contratos Administrativos dâ Consulioria-Geral da Uniáo

Prolêto Básico - Modelo para Drspensa - Art. 4" da Lei n" 1 3 979i20: Seruiços - COVI D-1 9

AtualizaQâo: Mat ço l2A2O
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ZO.2.S. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do

contratado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

20.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado,

relativa à atividade em cujo exercício contrata;

20.2.7. caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

poderá a autoridade competente, na forma do art. 4o-F da Lei no '13.979120, dispensar a apresentação

de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com

a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de

fornecedores ou prestadores de serviços.

ffiContraioSAdministratiVosdaConSultoria-GeraldaUniâo
Érc]elo eásico - tvtodelo para Dispensa- Art 4" da Lei no 13'979/20: SeruiÇos - COVID-19

AtualizaÇáo: Mat ço 12020
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21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS'
21.1. (lndicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for sRP")

22. RESCISÃO

22.1 O Contrato poderá ser rescindido:

ZZ.l.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a Xll e

XVll do art.78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da

mesma Lei, sem prejuÍzo da aplicação das sançoes previstas no Termo de Referência' anexo ao

Edital;

22.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei no 8 666, de 1993'

22.2. os casos de reScisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa'

22.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CoNTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 daLei no 8'666' de 1993'

22.4. o termo de rescisão será precedido de RelatÓrio indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

22.4.L Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

22.4.2.Relaçãodospagamentosjáefetuadoseaindadevidos,

22.4.3. lndenizações e multas.

23. DOS CASOS OMISSOS.

23.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas estabelecidas na Lei n. 13.979t2020, na Lei no 8.666, de 1993, e demais normas federais

de licitaçÕes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na

Lei no g.07g, de 1gg0 - codigo de Defesa do consumidor - e normas e princípios gerais dos

contratos.

24. VEDAÇÔES

24j. Evedado à CONTRATADA:

24.2. " caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operaçáo financeira;

24.3. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei'

AdmniStratiVoSdaconSultoria-GeraldaUnião

irc1eio Aasico - tUodelo para Dispensa- Art. 4" da Lei n' 13'979120: SeruiÇos - COVID-19

AtualizaÇáo: Marcal212o
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25. ALTERAçÔES

25.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8'666' de

1 993.

25.2. A CONTRATADA é Obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais' os acréscimos

ouSupressÕesquesefizeremnecessários,atéolimitede50%(cinquentaporcento)dovalor
inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, l, da Lei n' '13'97912020'

26. DTSPOSIÇOES GERAIS

26.1 A contratação relativa ao presente pro1eto básico apticam-se ainda as seguintes

disposiçÕes:

26.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administraçáo' em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

26.1.2- AS partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Básico' seus eventuais anexos e à

proposta da CONTRATADA;

26.1.3. A CONTRATADAdeve manter, durante toda a execução do contrato' em compatibilidade

com aS obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Piúma 04 de Maio de 2020

Alexandre da Silva

SECRETARIO MU

ffiitaçôeseContratoSAdminiStrativoSdâConsUltorla-Gel
Éãl"to aa"t"o - lvlodelo para Dispensa - Ad' 40 da Ler n" '13 979/20: Serviços - CoVID-19

reira Fernandes Fornaciart

Sergio ira Soldani
Matricula: 3696

FISCAL DO NTRATO

Atual izaçáo: Ma.ço I 2O2O

IPAL DE SAUDE
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e-mail: gabinete@piuma.es.gov.br - 1el. (28) 3520-5243 - site ww piuma.es.gov.br
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ATA DE DISPENSA N" O22I2O2O
CONSERTO DE VEICULO AMBULÂNCIA.

Aos dias 18 de maio de 2020, vieram os autos do Processo Administrativo n" 06355/2020 a esta Comissão

Permanente de Licitação, em que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, visa contratar empresa

especializada para CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA, conforme especificações, quantitativos e

obrigações contidas no termo de referência, sem necessidade de confecção de contrato conforme art. 62 da Lei

8.666t93.

CONSTITUEM OS AUTOS:

E por verificar que a empresa CLARICE CAVALCANTE PINTO CORREA - CNPJ - 20.789.481-0001-40 -

apresentou o valor total global de RS 5.457,20 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos),
para os itens, conforme especiÍicações em T.R, tornando assim vencedora desta Dispensa e de seus respectivos
Itens. Sabemos que a regra que disciplina as contratações públicas têm como premissa a obrigatoriedade da

realizaçáo de licitação para a aquisição de bens e a execução de serviços e obras. Poúanto, oriento que a Secretaria
de Administração, em conjunto com Gabinete do Prefeito, deve orientar as Secretarias Municipais a trabalharem
com Planejamento Estratégico, onde a Dispensa de Licitação não é Regra, sendo exceção; a regra deve ficar clara
que sempre deve-se licitar. O Valor total global é de: R$ 5.457,20 (cipco mil quâtrocentos e cinquenta e sete

reais e vinte centavos). Diante do acima exposto e considerando as orightações jurídico-administrativas vigentes, e

considerando ainda, Imediata Necessidade ffatado nos autos, pela possibilidade por contratação direta, na
Lei n.o 8.666193, devendo a aquisição sermodalidade de Dispensa de Licitação, nos terrnos do artigo 24,

realizada, neste caso, por menor valor unitário, pelos princípi onomicidade e eficiência, sugiro ainda que está

dispensa tenha parecerjurídico para amparo legal.

Piúma/ES, l8 de maio de 2020.

Ne
Presidente da C nte de Licitação

Documentok) Folhus
Pedido lnicial 02

Portaria de fiscal do contrato 03/04
Proieto Basico 05/30
Cotacões 30t32
Pedido de Compras 33
Maoa de Aouracão 34
Vencedores de preÇos simples 35
Regularidade Fiscal das Empresas Vencedoras 36t44

Autorizacão do executivo municipal 45t46
Parecer Jurídico 48t53
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renegociação de preçosf e em conformidade com o artigo. 24,Xl, da Lei 8.666/93, CONVOCA os licitantes remanescenteç*_
e seus itens nas ordens de classificações - como seguem: 5 I

- MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP - CNPJ 01.436.516/AAOL-46 - item 05.

- FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME - CNpl 77.796.072/0001-90 - para o item 06.

- COMERCIAL DESTAQUE EIRELi EPP - CNPJ 10.613.588/0A07-02 - para o item 07.

- X-ALIMENTOS LTDA EPP - CNPI 14.030.015/A001-07 - para os ítens 10 e 11.

- BRASEIRO RESTAURANTE, COMÉRCiO, SERVrÇOS, IMPORTAçÃO r EXPORTAÇÃO ETRELT ME * CNPJ 09.086.681/0001-
27 - para o item 14.

Para apresentarem suas amostras no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO na Avenida Aníbal de Souza Gon-
çalves, no 18, Acaiaca - Ed. Miilar - Térreo - Piúma/ES - até dia 26/05/202A, sempre no horário 08h as 12h.

Desde já, solicitamos a aquiescência da referida empresa e no fornecimento desses itens e se mantém os preços propostos
à época da sessão.

Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revo-
gação da licilação.

Piuma/ÉS,19 de maio de 2020.

' onidas V. B. Figueiredo

ÊFegoeiro

AVrSO DE DTSPENSA DE LrCrrAçÃO DE O23|2O2O
Publicação No 275085

AViSO DE ATA DE DISPENSAA23/2020

O Município de Piúma, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições torna público, A ATA DE DISPENSA No

023/2020 DA CPL, cujo o objetivo é a AQUISIÇÃO e truSrnLAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADA INCOLOR, MEDINDO
2,40X 0,80 M, COM ESPESSURA DE 8MM. - Secretaria Municipal de Saúde, tendo a Empresa NAYLA DA MATOS LEMOS,
inscrita no CNPI no 11,540.144/AAO1-57, apresentou o valor total global de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Processo no 6.44U2020

Piúma/ES, t9/05/2A2A

.. _ ierson Marconi da Silva

Secretaria Municipal de Saúde

AVrSO DE DTSPENSA DE LTCTTAçÃO No O22I2O2O

AVISO DE ATA DE DISPENSA O22/2O20

O Município de Piúma, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições torna público, A ATA DE DISPENSA No

022/2020 DA CPL, cujo o objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBU-
úruCtn - PLACA 8038 - Secretaria Municipal de Saúde, tendo a Empresa CLARICE CAVALCANTE PINTO CORREA, inscrita
no CNPI no 20.789.48710001-40, apresentou o valor total global de R$ 5.457,20 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e
sete reais e vinte Centavos).

Processo no 6.35512020

Piúma/ES, L9/05/202A

Anderson Marconi da Silva

Secretaria Municipal de Saúde

DOM /ES art,*ono Drct*rurrurr
www.diariomunicipal,es. gov. br
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10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO IAOI?OLg
PublicaÇão No 275565

10 TERMO ADITiVO O CONTRATO No 180/2019

Processo no 6.543/2024

CONTRATANTE: PR.EFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES - CNP] NO 27.165.695/0001.18,

CONTRATADO: VITALÍZZA SOLUCOES SUSTENTAVEIS [TDA, inscrita no CNPJ sob o no 19.030.42610001-16,

OBIETO; Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em recebimento e destinação final de resíduos
volumosos não perigosos de classe II A (Bagulhos, podas, cocos, restos de capinas e afins) para o município de Piúma.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem como objeto aditivar o acréscimo de 25o/o (vinte e cinco por cento) ao valor total contratado
no Contrato t8O/2O219

VALOR: R$ 54.562,50 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sesseta e dois reais e cinquenta centavos).

Onrn Oe ASSINATUR A: t%a4/2020,

Piúma/ES, 2A/05/2020.

Rafael Cristian Mulinari Scherrer

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

AVrSO DE ANULAçÃO NO PREGÃO PRESENCTAL No O49/2OL9

AVISO DE ANULAÇAO NO

PREGÃO PRESENCTAL No 049/2019

Processo no 27.596/20L9

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de seu Secretário Municipal de Fazenda e Finanças, no uso de suas atribuições legais
c -m conformidade com a Lei 8.666/93, artigo 49, CONSIDERANDO que em razão dos princípios do interesse público e

I -.1uízos ao erário municipal, pela razão que for perder o interesse no prosseguimento da licitação ou na celebração do

contrato. RESOLVE ANULAR o Processo Licitatório no 21.59612019 consequentemente, a modalidade "Pregão Presencial",
que objeriva-se a "GoNTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO NA ÁREA CONTABiL E FINANCEIRA
DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA.ES".

Piúma, 20 de maio de 2020.

Ilson José lunca

Secretário Municipal de Fazenda e Finanças

ERRATA DO AVrSO DE DTSPENSA No O22 E O23|2OZO
Publicação No ?75567

ERRATA DOS AVISOS DE ATA DE DTSPENSA 022/2A20 E A23/2020, QUE SAIU NO DIA 20/05/2020 - PUBLICAÇOES No

27sÜ8s Ê.275484

ONDE SE LÊ:

Anderson Marconi da Silva

Secretaria Municipal de Saúde.

DOM i ES Asstrunoo Drcrnrrqrnrr
www.diaríomunicipal.es. gov. br
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Alexandre Marconí da Silva

Secretário Municipal de Saúde

Piúma/ES, 2A/O5/2A20

Secretaria Munícipal de Saúde
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