
MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18  - 3º andar - B. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000

e-mail: gabinete@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5243 - site: www.piuma.es.gov.br

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
CREDENCIAMENTO Nº 009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009737/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA,  estado do Espírito Santo,  com sede na Avenida
Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma/ES, por meio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pelo Decreto nº. 1.856 de 10/02/2020, torna público
para  conhecimento  dos  interessados,  que  está  procedendo ao  CHAMAMENTO  PÚBLICO
OBJETIVANDO  O  CREDENCIAMENTO  DE  MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL  (MEI)
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIROS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS
DE  CALÇAMENTO  POR  MEIO  DE  ASSENTAMENTO  DE  MEIO  FIO  DE  CONCRETO,
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PAVI-S E EXECUÇÃO DE SARJETA DE
CONCRETO  CALHA  TRIANGULAR,  EM  DIVERSAS  RUAS  DO  MUNICÍPIO  DE  PIÚMA,
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

O  presente  credenciamento  será  processado  pela  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÕES e regida no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 junho de 1993, e suas
demais  alterações  e  Decreto  Municipal  896/2014,  demais  normas  pertinentes  e  pelas
condições estabelecidas no presente edital. 
 
1. OBJETO

1.1. Constitui  objeto  desta  CHAMADA PÚBLICA o credenciamento,  para contratação  de
MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL  (MEI)  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
CALCETEIROS, para atender os serviços de calçamento por meio de assentamento de meio-
fio de concreto, assentamento de blocos de concreto pavi-s e execução de sarjeta de concreto
calha  triangular,  em  diversas  ruas  do  município  de  Piúma,  nos  termos  e  condições
estabelecidos neste edital e seus anexos. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

2.1. Poderão  participar  desta  Chamada  Pública,  pessoas  jurídicas  interessadas,  que
atenderem  a  todas  as  exigências  do  Edital  e  de  seus  anexos,  vedada  a  participação  de
pessoas ou empresas com impedimento legal: 

a) Declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública em
geral; 

b)  Pessoas  Jurídicas  sob  processo  de  concordata,  falência,  concurso  de  credores,  em
dissolução ou liquidação, ou ainda as enquadradas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.2.  Não  poderão  participar  do  certame:  servidor,  empregado  ou  ocupante  de  cargo  em
comissão  ou  efetivo  do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  responsável  pelo  chamamento
público,  assim  como  parentes  dos  servidores  direta  ou  indiretamente  envolvidos  com  a
contratação.

3 – DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1. Os interessados poderão inscrever-se diretamente na Sede da Prefeitura Municipal de
Piúma,  sediada à Rua Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma – ES, mediante
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protocolo realizado no Protocolo Geral do Município, endereçado à Comissão Permanente de
Licitações,  apresentando 01  (um)  envelope contendo  seu REQUERIMENTO  PARA
CREDENCIAMENTO, conforme modelo (Anexo II), e apresentação dos documentos exigidos
neste chamamento.

3.2. Em  nenhuma  hipótese  serão  autenticadas  pela  Comissão  Permanente  de  Licitações  as
documentações apresentadas pelas concorrentes no dia da abertura do certame ou no momento da
sessão  de  abertura  dos  envelopes  e  julgamento  das  propostas.  Caso  haja  interesse  de  realizar  a
autenticação da documentação para a participação no certame, a licitante deverá comparecer na sede
da PMP até   n  o dia 31 de agosto de 2020   data anterior fixada para abertura do certame licitatório.  

Data e Hora Limite Para Protocolar

Envelopes (obrigatório): 31/08/2020 às 18:00 horas. Expirado o horário de entrega
dos  envelopes  no  setor  de  Protocolos  da  PMV,  nenhum  outro
documento será aceito pela CPL.

Data, Hora e Local da Abertura: 01/09/2020  às  10:00  horas,  na  Sala  da  CPL  na
Secretaria  Municipal  de  Administração,  situada  na  Avenida
Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, 4º andar, Edifício Millar,
Acaiaca, Piúma-ES

3.2. Depois do prazo fixado não serão admitidos novos participantes, não sendo, portanto,  recebidos
novos envelopes, nem permitidas modificações ou acréscimos nos elementos em exame. 

3.3.  Os  participantes  deverão  protocolizar,  até  o  dia  e  horário  e  no  local  acima  definido,  a
proposta de preços e a documentação, em 01 (um) envelope lacrado e rubricado, contendo na
parte externa as seguintes informações:

ENVELOPE ÚNICO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
A/C PRESIDÊNCIA DA CPL 
REF.: CHAMADA PÚBLICA CREDENCIAMENTO Nº 009/2020 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CALCETEIRO (MEI)
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ:

3.4. A  efetivação  do  credenciamento  dar-se-á  somente  quando  da  apresentação  dos
documentos enumerados nos itens 4.1 e 4.2 deste instrumento.

3.5. A  abertura  do  envelope  e  o  procedimento  de  credenciamento  serão  realizados,  em
sessões públicas, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Piúma.

3.6. A data e horário que será realizada a primeira análise dos documentos apresentados pelas
empresas interessadas será no dia 01 de setembro de 2020, às 10 horas em sessão pública,
no seguinte endereço: Rua Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Edificio Millar, 4° andar,
Acaiaca, Piúma – ES; 

3.7.  Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e
em seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas.

3.8. Será inabilitada a empresa participante que não atender as exigências deste edital.

4. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 
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4.1. A  documentação  deverá  ser  protocolada  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Piúma,
situado na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma ES, diretamente no setor
de  protocolos,  em  envelope  lacrado,  e  endereçado  à  Comissão  Permanente  de
Licitações identificando-se conforme modelo abaixo:

ENVELOPE ÚNICO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
A/C PRESIDÊNCIA DA CPL 
REF.: CHAMADA PÚBLICA CREDENCIAMENTO Nº 009/2020 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CALCETEIRO (MEI)
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ:

4.2. TODOS os interessados no credenciamento deverão apresentar os seguintes documentos,
em cópias autenticadas em cartório ou apresentadas em original para autenticação da cópia
por funcionário da Prefeitura de Piúma: 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo – Anexo II; 

b) Fotocópia do CPF e RG; 

c) Ato Constitutivo do Microempreendedor individual;

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei, bem como; 

e.1) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Piúma;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei; 

g) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de Débitos relativos
aos  Tributos  Federais  e  à  Divida  Ativa  da  União  emitida  pela  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil; 

h) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por  Tempo de Serviço –
FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovar a
inexistência de débitos inadimplidos perante aquela Justiça.

j) Declaração de inexistência de empregados menores, conforme modelo -  Anexo III 

4.2.1. Deverão ainda apresentar os seguintes documentos complementares:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação
e/ou participação em licitação (ANEXO III);

b) Em todos os casos,  a  declaração ou certidão  que não dispuser  de  forma
expressa  quanto  ao  respectivo  prazo  serão  consideradas  válidas  por  90
(noventa) dias, contados da data de sua emissão.
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4.2.2. Todas as fotocópias deverão ser autenticadas em cartório ou previamente por
servidor integrante da Comissão Permanente de Licitações, ou de membros da equipe
de  apoio  ao  Pregoeiro,  mediante  simples  comparecimento  à  sede  da  Prefeitura
Municipal de Piúma em horário de expediente, das 09:00 às 17:00.

4.2.3. Toda  documentação  dos  credenciados  ficarão  definitivamente  arquivadas  e
comporão o processo administrativo pertinente.

4.2.4. O não atendimento às  exigências  deste  edital  implicará  na inabilitação  do(s)
proponente(s).

4.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  :  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias,
anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo
de validade, prevalecerá o prazo de validade nela estipulado.

5. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO E DOS SERVIÇOS
 
5.1. Os credenciados serão eventualmente convocados a exercer  o objeto desta Chamada
Pública por ordem de sorteio.

5.2. O credenciamento vigerá por 12 (doze)  meses,  contados da data da homologação da
inscrição no cadastro da Prefeitura Municipal de PIÚMA.

5.3. Julgado apto ao credenciamento, o proponente será convocado para assinar o Termo de
Credenciamento, ao qual se vincula no Município de Piúma/ES, em horários combinados
oportunamente,  devendo comparecer  no  prazo  de  dois  (02)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento da comunicação, sob pena de decair o direito ao credenciamento (Artigo 64 e
parágrafos, da Lei  nº 8.666/93), sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei
8.666/93.

5.4. O  Município de Piúma/ES  poderá,  até a assinatura do credenciamento,  inabilitar  o
proponente, por despacho fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer fato ou
circunstância,  anterior  ou  posterior  à  fase  de  habilitação,  que  desabone  a  qualificação
técnica,  jurídica,  ou  regularidade  fiscal  e  trabalhista  do  profissional  credenciado  ou  a
credenciar.

5.5. O  Município de Piúma/ES  reserva-se ao direito de convocar para a  execução dos
serviços de Calceteiro,  conforme sua necessidade e conveniência, ficando reconhecida a
INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DO CREDENCIADO.

5.6. O prazo de vigência dos  TERMOS DE CREDENCIAMENTO  oriundos deste processo
terá por termo inicial a data de sua subscrição e termo final decorridos 06 (seis) meses
após sua assinatura.
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5.7. Os Microempreendedores que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal
de PIÚMA serão cadastrados e convocados mediante sorteio. 

5.7.1. Na ocasião do sorteio, para atender as necessidades do município e objeto deste
credenciamento,  todos  os  credenciados  serão  convocados  para  comparecerem  ou
enviarem representante para presenciar o ato público, se assim desejarem, e em não o
fazendo não poderão posteriormente impugnar o sorteio.

5.7.2. O cadastro será utilizado de forma a se estabelecer aqueles que são passíveis de
sorteio.

5.8. Efetuada a assinatura dos Termos de Credenciamento, com as devidas publicações, a
Comissão  Permanente  de  Licitação,  em  data  previamente  designada  e  publicada  na
imprensa oficial do Município de Piúma/ES, realizará sorteio para definir o ordenamento a
ser observado no banco de credenciados.

5.9. Somente participarão do sorteio os proponentes previamente credenciados.

5.10. Para fins de ordenamento, o CREDENCIADO sorteado em primeiro lugar ocupará o
primeiro lugar no banco de credenciados,  o CREDENCIADO sorteado em segundo lugar
ocupará o segundo lugar no banco de credenciados e assim sucessivamente até que todos
os CREDENCIADO tenham sido sorteados e ordenados no banco de credenciados.

5.11. O credenciamento de mais interessados, respeitará a ordem cronológica do sorteio
realizado na sessão de habilitação, sendo que o novo credenciado entrará na vaga após o
último credenciado e assim sucessivamente.

5.12. O  Calceteiro  Oficial  credenciado  convocado  deverá  comparecer  para  celebrar  o
Contrato de Prestação de Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento  da  comunicação  para tal,  através  de  FAX,  correio  eletrônico ou notificação
pessoal.

5.13. Quando  o  Calceteiro  Oficial  credenciado  convocado  para  celebrar  o  Contrato  não
comparecer  no  prazo  determinado,  será  convocado  o  Calceteiro  credenciado  seguinte
constante da lista resultante deste procedimento.

5.14. A não assinatura do Contrato poderá ser  entendida como recusa injustificada,  que
ensejará seu imediato  cancelamento e  o  chamamento de outro Calceteiro  na ordem de
classificação, sem prejuízo da Contratante.

5.15. Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a
assinatura do Contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Calceteiro Oficial deverá,
para assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas
para o Credenciamento e apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela
que porventura estiver com prazo de validade expirado.

6.  DO  PEDIDO  DE  ESCLARECIMENTO;  DA  IMPUGNAÇÃO  DO  EDITAL,  E;  DOS
RECURSOS 
 
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada
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para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do Artigo
113 da Lei 8.666/93, devendo protocolar seu requerimento no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Piúma;

6.2. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  identificado  no  processo  para
responder pelo interessado.
 
6.3. O proponente poderá interpor recurso contra o resultado preliminar deste Edital, no prazo
que determina a Lei 8.666/93, ou a contar de sua publicação. O recurso deverá ser interposto,
identificando  o  assunto,  o  número  do  processo  administrativo  e  da  chamada  pública,
exclusivamente através de requerimento junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Piúma

6.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
 
7. DOS RESULTADOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
7.1. A divulgação dos credenciados será realizada através de publicação na imprensa oficial,
bem como, no site oficial www.piuma.es.gov.br/e mural da Prefeitura Municipal de Piúma.
 
7.2. Os contratos serão elaborados previamente, conforme necessidade de convocação. 

7.3. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços comunicará e convocará os credenciados da
necessidade dos serviços, pelos meios de contato apresentados.

7.4. O  credenciado  será  convocado  pela  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços  para
assinatura do Contrato em até 03 (três) dias úteis.
 
7.5. Caso o credenciado não atenda à convocação para assinatura do contrato perderá a vez,
realizando-se novo sorteio. 

8. DOS RECURSOS 
 
8.1. A interessada tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, a partir  da
data da publicação do indeferimento do credenciamento.

8.2. O recurso deverá ser  interposto  mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão
Permanente  de Licitação,  devidamente  justificado  pelo  recorrente  ,  obedecendo os  prazos
contidos neste hospital.

8.2.1. O recurso deverá ser protocolizado no protocolo geral desta municipalidade no endereço
constante no item 3.1. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

9.1. Cumprir  o  objeto,  executando  plenamente  os  serviços  especificados  no  Edital  de
Credenciamento e anexos, de acordo com o preço estabelecido no credenciamento. 

9.2. Assumir integralmente todos os impostos, e taxas e demais tributos que forem devidos em
decorrência do objeto, bem como quaisquer outras despesas, sejam elas de que natureza for
necessárias ao seu integral cumprimento, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga,
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despesas com pessoal e toda a mão de obra, além de apresentar os respectivos comprovantes
quando solicitado pelo MUNICÍPIO. 

9.3. Responder  perante  o  MUNICÍPIO  e  terceiros  por  quaisquer  prejuízos  e/ou  danos
decorrentes de sua demora,  omissão ou por  qualquer erro relativo à execução ou não do
objeto. 

9.4. Manter-se  durante  toda  a  vigência  deste  contrato  em  compatibilidade  com  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 

9.5. Providenciar toda sinalização de segurança na obra a fim de evitar acidentes, nos termos
do Código Nacional de Trânsito. 

9.6. Cumprir integralmente o disposto neste Edital, no contrato e demais anexos. 

9.7. Efetuar a sinalização da obra durante sua execução; 

9.8. Entregar a obra/serviço totalmente limpa.

10. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO

10.1. A remuneração será por serviços prestados, devidamente medidos e atestados pelo
fiscal do contrato. 

10.2. Os serviços credenciados serão pagos de acordo com a tabela e valores estabelecidos
no ANEXO II.

10.3. É  expressamente  proibida  a  cobrança  ou  o  pagamento  de  qualquer  sobretaxa  em
relação  à  tabela  adotada,  ou  do  cometimento  a  terceiros  da  atribuição  de  proceder  ao
credenciamento ou intermediação do pagamento dos serviços prestados.

10.4. Os preços são irreajustáveis durante a vigência do Termo de Credenciamento

10.5. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pela Secretaria de Finanças, em até trinta dias após a execução dos
serviços, pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante deposito em conta.

10.6. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em
conta corrente por ela indicada. 

10.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será
realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

10.8. A CONTRATADA, optante  pelo Simples,  deverá apresentar,  juntamente com a nota
fiscal/fatura,  declaração,  conforme modelo  constante  do Anexo IV da Instrução Normativa
SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de
dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de
acordo com a referida Instrução.

10.9. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação,  interrompendo-se  a  contagem  do  prazo  fixado  no  subitem  acima  que
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação. 
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10.10. O  pagamento  fica  condicionado  à  prova  de  regularidade  fiscal  com  as  fazendas
nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

10.11. A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o
atraso.  É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

10.12. Os  encargos  moratórios  devidos  em razão  do  atraso  no  pagamento  poderão  ser
calculados com utilização da seguinte fórmula: 
EM = N x VP x I 
Onde:  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; / I = Índice de
compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) /365 TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

11. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DOS CONTRATOS
 
11.1.  O  Credenciamento  terá  vigência  de  12  (doze)  meses,  podendo   ser  prorrogado  de
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

11.2. O prazo de vigência do Contrato iniciará no ato de sua assinatura e vigorará pelo prazo
de execução dos serviços, previstos em cronograma físico-financeiro.
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Obras e Serviços Pública poderá, sem
a  prévia  manifestação  do  interessado,  motivadamente,  adotar  providências  acauteladoras,
inclusive  retendo  o  pagamento,  em  caso  de  risco  iminente,  como  forma  de  prevenir  a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

12.2. Em caso de irregularidades,  descumprimento  total  ou parcial  de suas  obrigações ou
execução insatisfatória dos serviços, garantida a previa defesa, será aplicada ao Calceteiro
Oficial, de acordo com a gravidade dos fatos, as sanções de:

a) Advertência;

b) Suspensão; e

c) Descredenciamento.
§  1º  A  Advertência  será  aplicada  por  escrito,  nos  casos  de  inobservância  de
quaisquer das obrigações elencadas na Lei, deste Edital ou outras que lhe sejam
formalmente cometidas.
§ 2º A suspensão será aplicada em caso de cumulação de 02 (duas) penas de
advertência.
§ 3º O descredenciamento será aplicado nas hipóteses de não manutenção das
condições de credenciamento, ou na hipótese de falta grave, ficando o Calceteiro
credenciado,  para  aquela  hipótese,  obrigado  a  preservar  as  condições  de
habilitação
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13. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO CONTRATO
 
13.1. A inscrição para o credenciamento implica na total aceitação dos termos deste edital. 

13.2.  Concluído e homologado o credenciamento,  os credenciados,  obedecida a  ordem de
classificação, de acordo com a oportunidade e conveniência da Prefeitura Municipal de PIÚMA,
serão convocados para celebrar o Contrato de Prestação de serviços deste Edital.

13.3. Os serviços serão executados pelo credenciado, conforme planilha e cronograma físico-
financeiro, dentro do prazo de validade do credenciamento e nos preceitos elencados no Edital
e seus anexos.

13.4. O MEI credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação
de  Serviços  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,   contados  do  recebimento  da
comunicação para tal, através de FAX, correio  eletrônico ou notificação pessoal.

13.5. Quando o credenciado convocado para  celebrar o Contrato não comparecer no prazo
determinado,  será  convocado  o  credenciado  seguinte  constante  da  lista  resultante  deste
procedimento.

13.6. A  não  assinatura  do  Contrato  poderá  ser  entendida  como  recusa  injustificada,  que
ensejará seu imediato cancelamento e o chamamento de outro MEI na ordem de classificação,
sem prejuízo da Contratante.

13.7. Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a
assinatura  do  Contrato  decorrer  lapso  superior  a  90  (noventa)  dias,  o  MEI  deverá,  para
assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas para o
Credenciamento e apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que
porventura estiver com prazo de validade expirado.

13.8. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital
será o da Comarca de Piúma. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

14.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitações:

a) Promover  diligências  destinadas  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução
processual,  em qualquer  fase,  vedado todavia a inclusão posterior  de documento ou
informação que deveria ter sido obrigatoriamente apresentada no prazo originalmente
previsto;

b) Relevar  erros  formais,  materiais,  simples  omissões  em  documentos,  dos
interessados, desde que irrelevantes, não prejudiciais ao entendimento das informações
e não acarretem violações dos princípios legais;

14.2  –  TODAS  AS  ESPECIFICAÇÕES    NECESSÁRIAS  AO  CUMPRIMENTO    INTEGRAL  DAS  
OBRIGAÇÕES PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I,
SOB PENA DE INABILITAÇÃO;

14.3. Integram este  Chamamento Público,  dele  fazendo parte  como se transcritos em seu
corpo, os seguintes anexos: 
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Anexo I – Termo de Referência

Anexo I.I  – Relação das Ruas -  Planilhas E Projetos 

Anexo II – Requerimento para Credenciamento; 

Anexo III – Declaração de cumprimento as regras do edital;

Anexo IV – Minuta do contrato. 
 

Piúma/ES, 18 de agosto de 2020.

__________________________________________________
NELSON DA SILVA NAVES

Presidente da CPL
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ANEXO I

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 CREDENCIAMENTO Nº 009/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - TR
Nº [00/AA] 029/2019

DATA: 15/07/2020

1 – INTRODUÇÃO 

1.1  Este termo tem por objetivo:
1.2  Caracterizar o objeto a ser contratado;
1.3  Estabelecer método de planejamento gerencial dos serviços a serem prestados;
1.4  Estabelecer os critérios de contratação, execução, pagamento e demais condições a serem observa-

das durante a vigência do credenciamento.

2 – DO ÓRGÃO REQUERENTE

2.1 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

3 – DO OBJETO

3.1- Credenciamento de Micro Empreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de calceteiros,
para atender os serviços de calçamento por meio de assentamento de meio fio de concreto, assentamen-
to de blocos de concreto PAVI-S e execução de sarjeta de concreto calha triangular, em diversas ruas do
Município.

4 – DA JUSTIFICATIVA

4.1- A pavimentação das ruas do Município de Piúma trará maior conforto aos transeuntes e condutores
de veículos automotores, bem como buscar oferecer melhor qualidade de vida ao Pedestre. Além da me-
lhoria nas vias, reduz o risco de acidentes e danos causados aos cidadãos, assim como implica numa
menor depreciação dos veículos, além da eliminação da poeira causada pelo barro, evitando assim doen-
ças respiratórias.

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

000014001.1545100413.056-449051- Ficha 591 – FR – 1001/1530

6 – DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

6.1 – A realização de licitação para contratação de prestação de serviços mediante ajuste de mão de obra
por tarefa para execução de trabalhos de Micro Empreendedor Individual (MEI), como calceteiro, por me-
tro quadrado, para pavimentação de ruas desse município, sem fornecimento de material, nos termos da
alínea “d” Dio inciso. VIII do art. 6° da Lei n°8.666/93.

6.2 – O credenciamento vigerá por 12 (doze) meses, contados da data da homologação da inscrição no
cadastro da Prefeitura Municipal de PIÙMA.

6.3 – Os calceteiros que tiverem a inscrição homologada pela Prefeitura Municipal de Piúma serão cadas-
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trados e ordenados mediante sorteio.

6.4 – O cadastro será utilizado de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio dos calcetei-
ros, e será rigorosamente seguido, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro sorteado.

6.5 – O calceteiro que rejeitar a designação, ou que estiver impedido por qualquer motivo alheio a admi-
nistração, perderá a vez, situação em que será chamado o próximo da ordem de sorteio/classificação.

6.6 – Havendo descredenciamento de Calceteiros, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem de
classificação, reordenando os demais.

6.7 – À critério da Prefeitura, poderá ser credenciado até 02 calceteiros por lote dependendo do seu tama-
nho, sendo que sua metragem será dividido igualmente entre os mesmos.

6.8 – Pela prestação de serviços, o CALCETEIRO receberá por serviço realizado, conforme planilha de
custo realizada pelo setor de engenharia da PMP, a saber:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

6.8.1 ASSENTAMENTO
DE  MEIO  FIO  DE
CONCRETO

M 36.715,22 R$ 24,12 R$ 885.571,11

6.8.2 ASSENTAMENTO
DE  BLOCOS  DE
CONCRETO PAVIS

M² 12.493,53 R$ 11,42 R$ 142.676,11

6.8.3 EXECUÇÃO  DE
SARJETA  DE  CON-
CRETO  CALHA  TRI-
ANGULAR

M 12.277,72 R$ 10,68 R$ 131.126,05

Total R$ 1.159.373,27

6.09- Os quantitativos descritos no item 6.9, serão distribuídos em lotes conforme descrito no anexo 01.

7 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1- A remuneração será por serviços prestados, devidamente medidos e atestados pelo fiscal do contra-
to.

7.2 – Os serviços credenciados serão pagos de acordo com a tabela e valores estabelecidos no ANEXO I.

7.3 – É expressamente proibida a cobrança ou o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela
adotada, ou do cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento ou intermediação
do pagamento dos serviços prestados.

7.4 – Os preços são irreajustáveis durante a vigência do Termo de Credenciamento.

7.5 – O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimen-
tos adotados pela Secretaria de Finanças, em até trinta dias após a execução dos serviços, pela Tesoura-
ria da prefeitura Municipal, mediante deposito em conta.

7.6 – O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta cor-
rente por ela indicada.
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7.7 – O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado des-
de que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.

7.8 – A CONTRATADA, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, de-
claração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n° 480, de 15/12/20014
(substituído pelo anexo IV constante da IN RFB n°791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não faça, fica-
rá sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

7.9 – A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresenta-
ção, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado inte-
gralmente a partir de sua reapresentação.

7.10 – O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nocional, estadual
e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).

7.11 – A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administra-
ção, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a
data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela.

7.12 – Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com
utilização da seguinte fórmula: 
EM = N x VP x I.
Onde: 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; / I = Índice de compensação financeira, assim
apurado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

8 – DA VIGÊNCIA 

8.1- O Credenciamento terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado de conformidade com a
lei 8.666/93 e suas alterações.

9 – DO CREDENCIAMENTO E DO SORTEIO PARA ORDENAMENTO DOS CREDENCIADOS.

]
9.1 – Julgado apto ao credenciamento, o proponente será convocado para assinar o Termo de Credenci-
amento, ao qual se vincula no Município de Piúma/ES, em horários combinados oportunamente, devendo
comparecer no prazo de dois (02) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, sob pena de de-
cair o direito ao credenciamento (Artigo 64 e parágrafos, da Lei n° 8.666/93), sem prejuízo das sanções
previstas no Artigo 81 da Lei 8.666/93.

9.2 – O Município de Piúma/ES poderá, até a assinatura do credenciamento, inabilitar o proponente, por
despacho fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer fato ou circunstância, anterior ou pos-
terior à fase de habilitação, que desabone a qualificação técnica, jurídica, ou regularidade fiscal e traba-
lhista do profissional credenciado ou credenciar.

9.3 – O Município de Piúma/ES reserva-se ao direito de convocar para a execução dos serviços de Calce-
teiro, conforme sua necessidade e conveniência, ficando reconhecida a INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVI-
DADE DO CREDENCIADO.

9.4 – O prazo de vigência dos TERMOS DE CREDENCIAMENTO oriundos deste processo terá por ter-
mo inicial a data de sua subscrição e termo final decorridos 06 (seis) meses após sua assinatura.

9.5 – Efetuada a assinatura dos Termos de Credenciamento, com as devidas publicações, a Comissão
Permanente de Licitação, em data previamente designada e publicada na imprensa oficial do Município
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de Piúma/ES, realizará sorteio para definir o ordenamento a ser observado no banco de credenciados.

9.6 – Somente participarão do sorteio os proponentes previamente credenciados.

9.7 – Para fins de ordenamento, o CREDENCIADO sorteado em primeiro lugar ocupará o primeiro lugar
no banco de credenciados, o CREDENCIADO sorteado em segundo lugar ocupará o segundo lugar no
banco de credenciados e assim sucessivamente até que todos os CREDENCIADOS tenham sido sortea-
dos e ordenados no banco de credenciados.

9.8 – O credenciamento de mais interessados, respeitará a ordem cronológica do sorteio realizado na
sessão de habilitação, sendo que o novo credenciado entrará na vaga após o último credenciado e assim
sucessivamente.

9.9 – O calceteiro Oficial credenciado convocado deverá comparecer deverá comparecer para celebrar o
Contrato de Prestação de Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
comunicação pata tal, através de FAX, correio eletrônico ou notificação pessoal.

9.10 – Quando o Calceteiro Oficial credenciado convocado para celebrar o Contrato não comparecer no
prazo determinado, será convocado o Calceteiro credenciado seguinte constante da lista resultante deste
procedimento.

9.11 – A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu
imediato cancelamento e o chamamento de outro Calceteiro na ordem de classificação, sem prejuízo da
Contratante.

9.12 – Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a assinatura
do Contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o Calceteiro Oficial deverá, para assinatura do
referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas para o Credenciamento e apre-
sentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que porventura estiver com prazo de vali-
dade expirado.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 – Cumprir o objeto, executando plenamente os serviços especificados no Edital de Credenciamento
e anexos, de acordo com o preço estabelecido no credenciamento.

10.2 – Assumir integralmente todos os impostos, e taxas e demais tributos e emolumentos que forem de-
vidos em decorrência do objeto, bem como quaisquer outras despesas, sejam elas de que natureza for
necessárias ao seu integral cumprimento, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas
com pessoal e toda a mão de obra, além de apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado
pelo MUNICÍPIO.

10.3 – Responder perante o MUNICÍPIO e terceiros por quaisquer prejuízos e/ou danos decorrentes de
sua demora, omissão ou por qualquer erro relativo à execução ou não do objeto.

10.4 – Manter-se durante toda a vigência deste contrato em compatibilidade com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.

10.5 – Providenciar toda sinalização de segurança na obra a fim de evitar acidentes, nos termos do Códi-
go Nacional de Trânsito.

10.6 – Cumprir integralmente o disposto no Edital de Credenciamento n°__/2020, neste contrato e demais
anexos.
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10.7 – Efetuar a sinalização da obra durante sua execução;

10.8 – Entregar a obra/serviço totalmente limpa.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 – Receber provisoriamente o serviço, verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do credenciamento e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivos. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações
da Contratada, através de servidor especialmente designado. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 – Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Obra e Serviço Pública poderão, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pa-
gamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.

12.2 – Em caso de irregularidade, descumprimento total ou parcial de suas obrigações ou execução insa-
tisfatória dos serviços, garantida a prévia defesa, será aplicada ao Calceteiro Oficial, de acordo com a
gravidade dos fatos, as sanções de:

a) Advertência;
b) Suspensão; e 
c) Descredenciamento.

§ 1° A advertência será aplicada por escrito, nos casos de inobservância de quaisquer das obri-
gações elencadas na Lei, deste Edital ou outras que lhe sejam formalmente cometidas.
§ 2° A suspensão será aplicada em caso de cumulação de 02 (duas) penas de advertência.
§ 3° O descredenciamento será aplicado nas hipóteses de não manutenção das condições de
credenciamento, ou na hipótese de falta grave, ficando o Calceteiro credenciado, para aquela hi-
pótese, obrigado a preservar as condições de habilitação.

     13 – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 – A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste decorrente,
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, através da Comissão de Levantamento e
Avaliação dos bens.

14 – DA MODALIDADE OU DISPENSA

[    ] – PREGÃO PRESENCIAL
[    ] – PREGÃO ELETRÔNICO
[ X ] – CHAMADA PÚBLICA
[    ] -  DISPENSA

19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES

_______________________________________________
Carolina G. C. Travezani mat. 8108

Gerente de projetos de engenharia 
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Acato as informações contidas neste Termo de Referência e as dou como boas, firmes e
dentro das necessidades deste órgão.

_______________________________________________
RAFAEL CRISTIAN MULINARI SCHERRER

Secretário Municipal de Obras e Serviços
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ANEXO I.I  

RELAÇÃO DAS RUAS DAS
PLANILHAS E PROJETOS 
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ANEXO II

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 CREDENCIAMENTO Nº 009/2020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA- ES
 

O  interessado,  abaixo  qualificado,  requer  sua  inscrição  no  CREDENCIAMENTO  DE
MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL  (MEI)  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
CALCETEIROS,  PARA  ATENDER  OS  SERVIÇOS  DE  CALÇAMENTO  POR  MEIO  DE
ASSENTAMENTO  DE  MEIO  FIO  DE  CONCRETO,  ASSENTAMENTO  DE  BLOCOS  DE
CONCRETO PAVI-S E EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO CALHA TRIANGULAR,
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA nos termos do Chamamento Público nº
009/2019. 

Razão social, (se for o caso *1):  
CNPJ/MF (*1):
Nome:  
RG (*1): 
CPF (*1): 
Endereço, (rua, nº e bairro): 
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
E-mail:  
Telefone(s):                                                Fax: 

______________________________________
Assinatura do requerente
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL

À 
Prefeitura Municipal de Piúma/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Chamada Pública para Credenciamento de Calceteiros (MEI) nº 009/2020

nome  _____________________,  com  endereço  _________________________________,
inscrita  no  CPF/CNPJ  sob  o  nº  ____________,  abaixo  assinado,  vem,   ciente  das
penalidades cabíveis, DELARAR que:

SIM NÃO

Atende  plenamente  a  todos  os  requisitos  de  habilitação  desta  Chamada
Pública 

Não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do artigo 7º 
da C.R.F.B.

Inexiste fato superveniente impeditivo quanto à habilitação e/ou participação 
deste Credenciamento e Chamada Pública.

Não é pessoa inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública em geral.

PIÚMA/ES, xx   de xx de 2020.

_______________________________________
Razão Social

Carimbo com CNPJ
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2020

PROCESSO: 009737/2020
CHAMADA PÚBLICA: 009/2020
O MUNICÍPIO DE PIÚMA, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração,  órgão  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo,  inscrita  no  CNPJ  nº
27.165.695/0001-18, com sede na Av. Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma/ES,
CEP  nº  29285-000,  representada  legalmente  pelo  Secretário  de  Obras  e  Serviços,
residente e domiciliado neste Município, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro
a  pessoa  de  ________________________________,  inscrita  no  CPF/CNPJ   sob  o
nº_____________________, estabelecida na Rua______________________, n° _________,
Bairro _________________, ________________/ES – CEP.______________, (sendo pessoa
jurídica) neste ato por seu representante legal, o Sr. ________________________, brasileiro,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  __________________/ES,  inscrito  no  CPF  sob  o
nº_______________, residente e domiciliado na___________________, n° _________, Bairro
_______________________,  _______________/ES– CEP._____________,  daqui  por  diante
designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo Administrativo
nº  _________/2020,  considerando  ainda  as  disposições  estabelecidas  na  Lei  8.666/93  de
21/06/1993  e  suas  alterações  têm,  entre  si,  como  certo  e  ajustado  o  presente  contrato,
mediante  as  seguintes  cláusulas  e  condições  seguintes,  e  fazem  parte  integrante  deste
contrato independente de transcrição da proposta de preços da contratada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – CONTRATAÇÃO do profissional acima para prestação de serviços de: calceteiros, para
atender os serviços de calçamento por meio de assentamento de meio-fio de concreto,
assentamento de blocos de concreto pavi-s e execução de sarjeta de concreto calha
triangular, em diversas ruas do Município de Piúna.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 – Regime de execução direta, contrato de prestação de serviços em empreitada por preço
unitário, em caráter irrevogável e irretratável.

3.2 – O prazo de execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro de
cada lote.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO

4.1 – O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – A remuneração será por serviços prestados, devidamente medidos e atestados pelo
fiscal do contrato. 
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5.2 - Os serviços credenciados serão pagos de acordo com a tabela e valores estabelecidos
no ANEXO I.I.

5.3  -  É  expressamente  proibida  a  cobrança  ou  o  pagamento  de  qualquer  sobretaxa  em
relação  à  tabela  adotada,  ou  do  cometimento  a  terceiros  da  atribuição  de  proceder  ao
credenciamento ou intermediação do pagamento dos serviços prestados.

5.4 - Os preços são irreajustáveis durante a vigência do Termo de Credenciamento

5.5 - O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pela Secretaria de Finanças, em até trinta dias após a execução dos
serviços, pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante depósito em conta.

5.6 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em
conta-corrente por ela indicada. 

5.7 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será
realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

5.8 -  A CONTRATADA,  optante pelo  Simples,  deverá apresentar,  juntamente com a nota
fiscal/fatura,  declaração,  conforme modelo  constante  do Anexo IV da Instrução Normativa
SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de
dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de
acordo com a referida Instrução.

5.9 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação,  interrompendo-se  a  contagem  do  prazo  fixado  no  subitem  acima  que
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação. 

5.10  -  O  pagamento  fica  condicionado  à  prova  de  regularidade  fiscal  com  as  fazendas
nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5.11 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o
atraso.  É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

5.12  -  Os  encargos  moratórios  devidos  em  razão  do  atraso  no  pagamento  poderão  ser
calculados com utilização da seguinte fórmula: 
EM = N x VP x I 
Onde:  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; / I = Índice de
compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) /365 TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

6.1  –  O  presente  contrato  poderá  ser  modificado  por  interesse  público  e  conveniência
administrativa, nos moldes estabelecidos pela Lei n°8666/93 e alterações.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – o presente contrato correrá pela dotação abaixo discriminada:
000014001.1545100413.056-449051 – Ficha 591 – Fonte de Recurso: 1001/1530

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido na forma disposta no art. 58, II c/c art. 78, I
e/ou art. 55, IX c/c art. 77, bem como pelos motivos elencados no artigo 79 da Lei Federal n°
8.666/93.

8.2 – Em todo caso, o instrumento de distrato conterá a fundamentação expressa dos motivos
rescisórios, operando o que determina o Parágrafo Único do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93
e disposições correlatas.

CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE GERAL E TRIBUTARIA

9.1 – As despesas de natureza tributária, previdenciária, sociais e trabalhistas e de natureza
civil, serão de inteira responsabilidade da Contratada, que para tanto exime a Contratante de
quaisquer responsabilidades por eventual inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1 – Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob responsabilidade direta
dos titulares da CONTRATADA, assim identificados no instrumento de constituição, os quais
pessoalmente responderão  por  todos  e  quaisquer  prejuízos  impostos  ao  Contratante  ou a
terceiros.

10.2 – Pela inexecução dos serviços responderá a Contratada com os prejuízos causados à
Contratante e multa de 100% sobre o valor do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1  -  Cumprir  o  objeto,  executando  plenamente  os  serviços  especificados  no  Edital  de
Credenciamento e anexos, de acordo com o preço estabelecido no credenciamento. 

11.2 - Assumir integralmente todos os impostos, e taxas e demais tributos e emolumentos que
forem devidos em decorrência do objeto, bem como quaisquer outras despesas, sejam elas de
que natureza for  necessárias ao seu  integral  cumprimento,  inclusive quanto ao  transporte,
carga  e  descarga,  despesas  com pessoal  e  toda  a  mão de  obra,  além de  apresentar  os
respectivos comprovantes quando solicitado pelo MUNICÍPIO. 

11.3  -  Responder  perante  o  MUNICÍPIO  e  terceiros  por  quaisquer  prejuízos  e/ou  danos
decorrentes de sua demora,  omissão ou por  qualquer erro relativo à execução ou não do
objeto. 

11.4  -  Manter-se durante  toda a vigência deste contrato em compatibilidade com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
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11.5 - Providenciar toda sinalização de segurança na obra a fim de evitar acidentes, nos termos
do Código Nacional de Trânsito. 

11.6  -  Cumprir  integralmente  o  disposto  no  Edital  de  Credenciamento  nº  __/2018,  neste
contrato e demais anexos. 

11.7 - Efetuar a sinalização da obra durante sua execução; 

11.8 - Entregar a obra/serviço totalmente limpa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1  –  Receber  provisoriamente  o  serviço,  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a
conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
credenciamento  e  da  proposta,  para  fins  de  aceitação  e  recebimentos  definitivos.  
Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento das obrigações da Contratada,  através de servidor
especialmente designado.  Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES COMUNS DAS PARTES

13.1 – DA CONTRATADA:
a) executar o objeto deste com lisura, eficiência e boa técnica;
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas; 
c) observar a função social do contrato, assim como o interesse público presente.

13.2 – DA CONTRATANTE:
a) manter as condições que permitam a boa execução dos serviços contratados;
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c) tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
 
14.1 – A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do Contrato deste
decorrente, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, através da Comissão
de Levantamento e Avaliação dos bens.

14.2  – Será designado um servidor  que anotará em registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas com a execução do objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à
prerrogativa de:

a)  fiscalizar  e  atestar  a  realização  dos  serviços  elencados  no  objeto  do  presente
CONTRATO;

b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo
a CONTRATADA adotar as providências necessárias;

c)  Garantir  a  CONTRATADA toda  e  qualquer  informação sobre ocorrências  ou  fatos
relevantes  relacionados  a  prestação  dos  serviços  descritos  no  objeto  do  presente
CONTRATO;

d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato,
em especiais aplicações de sanções e alterações do mesmo.
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14.3  – A  fiscalização  exercida  pela  CONTRATANTE  não  excluirá  ou  reduzirá  a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

15.1 – Em decorrência das faltas cometidas pela contratada se aplicará as disposições da 
Seção V, do Capitulo III, da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das perdas e danos 
devidamente-comprovados, bem como àquelas sanções previstas no Capítulo IV desse mesmo
diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Para a solução dos casos omissos no presente contrato, assim como no caso de 
prejuízo causado por quaisquer das partes do contrato, aplicar-se-á a Lei Federal 8.666/93 e 
supletivamente o Código Civil Brasileiro de demais legislações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ANTICORRUPÇÃO

17.1- Para  a  execução  deste  contrato,  nenhuma  das  partes  poderá  oferecer,  dar  ou  se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE

18.1 – A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 –  As  partes  alegam  o  Foro  da  Comarca  de  Piúma/ES para  dirimir  as  controvérsias
porventura não resolvidas pela via administrativa (art. 55, § 2°).

19.2 – E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Piúma – ES, ____ de ___________ de 2020.
___________________________________

Secretaria de Obras e Serviços
CONTRATANTE

______________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- __________________________                  2- ____________________________
Nome: _______________________                    Nome: ________________________

CPF n°: _____________                                    CPF n°: _____________
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