
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

O MUNICIPIO DE PIUMA/ES,  Estado do Espı́rito Santo,  com sede na Avenida  Felicindo Lopes, nº  238,  Bairro

Acaiaca, Piúma-ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.695/0001-18, por meio da Comissão Permanente de Licitação,

nomeados através dos Decreto nº nº 2.185/2021 e nº 2.222/2021, torna público, para conhecimento dos in-

teressados que, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, pela Lei Complementar n°

123/2006 e n° 147/2014, assim como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, realizará lici-

tação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, cuja execução será sob o regime

de empreitada por preço unitário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de

acordo com o disposto no presente Edital. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Modalidade: Tomada de Preços

1.2 -  Tipo de licitação: Menor Preço Global

1.3 - Regime de contratação: Empreitada por Preço Unitário

1.4 - Processo nº: 010.009/2021

1.5 - Até às  09 (NOVE) HORAS DO DIA  24/01/2022 (VINTE E QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E

VINTE E DOIS) na Sala de  Reunião, sede da Prefeitura, situada na  Avenida  Felicindo Lopes, nº  238,  Bairro

Acaiaca, Piúma-ES, a Comissão Permanente de Licitação, daqui por diante designada CPL, receberá das Lici-

tantes,  os envelopes contendo, respectivamente,  a  documentação o de  habilitação e a proposta co-

mercial, nos termos estabelecidos neste Edital. 

2 - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1  – A  presente  Tomada  de  Preços  tem  por  objeto  a  Contratação  de  empresa  especializada  em

construção civil para prestação de serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Casa do

Cidadão,  situada  no  Município  de  Piúma/ES,  a  pedido  da  Secretaria  Municipal  de  Administração,

conforme  autorização no  processo  administrativo  nº  010.009/2021,  conforme  constante  da  Minuta  de

Contrato, Planilha Orçamentária, Cronograma Fı́sico-Financeiro e demais anexos.

3 – DO EDITAL, SUA RETIRADA, DÚVIDAS E ALTERAÇÕES

3.1 - Este Edital estabelece os procedimentos administrativos da Licitação.

3.2 - O presente edital e seus anexos serão fornecidos, através de solicitação pelo e-mail cpl@piuma.es.gov.br

e pelo site https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao.

3.3 - Em qualquer ocasião a PMP poderá,  por qualquer motivo,  por sua iniciativa ou em consequência de

respostas  fornecidas  as  solicitações  de  esclarecimentos,  modi icar  o Edital,  mediante  a  emissão  de  uma

errata,  que  será  publicada  nos  meios  de  comunicação  utilizados  para  publicação  deste  Edital,  podendo

alterar  o  prazo  para  a  entrega  da  Documentação  da  Licitação  ou  reabrindo  integralmente  o  prazo

inicialmente estabelecido para a entrega da documentação, quando, inquestionavelmente, a alteração afetar
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a formulação das propostas, mediante a divulgação de nova data, nos meios de comunicação utilizados para

publicação deste Edital.

3.4  -  As  informações  e  esclarecimentos  sobre  o  Edital  e  Projeto  Básico  poderão  ser  apresentados  no

Protocolo Geral da Prefeitura ou pelo e-mail cpl@piuma.es.gov.br. 

3.4.1  Serem  dirigidos  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  –  CPL,  datilografados,  devidamente

fundamentados e acompanhado do Comprovante de Inscrição Cadastral (CNPJ);

3.4.2 Serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes especı́ icos,

hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório.

4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Qualquer cidadão é parte legıt́ima para impugnar este Edital por irregularidade no prazo de 5 (cinco)

dias  úteis  antes  da data  de  encerramento  do  recebimento  dos  envelopes  de documentação  e  proposta,

devendo a PMP julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis (art. 41 §1º da Lei nº 8.666/93).

4.2 - O interessado deverá fazer um minucioso exame dos termo do edital, seus anexos, projetos, planilhas e

local da obra, pois quaisquer esclarecimentos, dúvidas, modificações ou contestações quanto as disposições

do presente instrumento, deverá ser formulada por escrito e protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura

Municipal de Piúma, situado na Avenida Felicindo Lopes, nº 238, Bairro Acaiaca, Piúma-ES, CEP: 29.285-000,

no horário das 08 horas às 17 horas, em dias úteis.

4.3 - Decairá  o direito de impugnar os termos deste Edital perante a PMP a Licitante que não izer até o

segundo dia  que anteceder  a  data  estabelecida neste  edital,  para  a  comunicação de eventuais  falhas  ou

irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (art. 41

§2º da Lei nº 8.666/93).

4.3 - A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo licitatório,

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41 §3º da Lei nº 8.666/93).

5 - FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1  –  Os  recursos  inanceiros  para pagamento  dos encargos  resultantes  da presente  Tomada  de Preços

correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada.

Secretaria Municipal de Administração

000004001.0412200073010 

Elemento de Despesa: 4490510000

Ficha: 092

Fonte de Recurso: 1001/1530

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 - Poderão participar desta Licitação somente as empresas que estejam devidamente cadastradas ou que

atenderem  a todas  as condições  exigidas  para o  cadastramento  até  o terceiro  dia anterior  à data do

recebimento das propostas,  observada a  necessária quali icação (art. 22 §2º da Lei nº 8.666/93), e que
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atendam as exigências deste Edital,  observando a necessária quali icação e cujo objeto social seja compatı́vel

com o objeto do certame.

6.2 - Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:

a) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 imposta por 

órgão ou entidade que integre a Administração Pública do Estado do Espı́rito Santo;

b) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, imposta por órgão

ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera da Federação;

c) estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

d) se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

6.4 - Poderão participar da presente licitação as empresas estrangeiras legalmente estabelecidas no Paı́s, nos 

termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 §1º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

6.5 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descum-

primento, ica sujeito às penalidades cabı́veis.

6.6 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

6.7 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser como ouvinte.

7 - DA VISITA TÉCNICA 

7.1 - E facultado à licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados, que poderá ser realiza-

da mediante solicitação diretamente à Secretaria Municipal de Obras (SEMOS - Engenharia), por meio dos te-

lefones (28) 3520- 1226 ou (28) 3520-1828 ou pelo e-mail: servicos@piuma.es.gov.br.

7.2 - As visitas poderão ser agendadas para os dias úteis (segunda a sexta) até 2 (dois) dias anteriores à data

da licitação, no horário de 10h às 12h e de 14h às 17h, quando uma pessoa indicada pelo Secretário Municipal

de Obras (SEMOS), conduzirá o(s) representante(s) da(s) empresa(s) aos locais onde serão executados os

serviços. 

7.3 - Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identi icado, apresen-

tando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para

a realização da vistoria.

7.4 -  Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá  apresentar Declaração (ANEXO X),  junto aos de-

mais documentos de habilitação, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais,

para o cumprimento das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos pecu-

liares à execução dos serviços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para justi icar

os preços propostos, devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa.

8 - DOS VALORES

8.1 - O valor total para a prestação do serviço, objeto deste edital, está estimado em R$ 1.375.881,57 (hum

milhão trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
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9 - DO CREDENCIAMENTO

9.1 - Na abertura da sessão pública, conforme o dia,  horário e local mencionado no presente instrumento, o

representante  legal  da  licitante  deverá  realizar  o  seu  credenciamento,  entregando  à  CPL,  apenso  aos

envelopes A e B, os seguintes documentos:

a) Representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo II) ou Procuração particular

com irma reconhecida ou Procuração Pública, respondendo o mesmo pela representada;

b) Cópia  ou  original  da  cédula  de  identidade  ou  documento  equivalente,  para  conferência  e  posterior

devolução;

c) Original ou cópia simples do Registro Comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto

ou contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de

sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus  administradores,  inscrição  do  ato

constitutivo  no caso de sociedades  simples,  acompanhada  de documento  comprobatório  da diretoria  em

exercıćio  e,  ainda,  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento  no  paıś,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento  expedido  pelo  órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Para  os  benefı́cios  previstos  na  Lei  Complementar  nº  123/06  os  licitantes  deverão  comprovar  sua

condição de ME ou EPP, apresentando a Certidão Simpli icada da Junta Comercial,  emitida no máximo 03

(três) meses anteriores a data de abertura do certame, bem como Declaração do ANEXO VIII.

9.2 - Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de um

licitante.

9.3 - A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a participação

da licitante no certame, porém impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa,

não  podendo  rubricar  documentos  ou  fazer  qualquer  observação  ou  interferir  no  desenvolvimento  dos

trabalhos.

9.4 -  O credenciamento  ocorrerá  na  mesma data  e  local  mencionados  no  item 1 deste  Edital.  Não  serão

aceitos, em nenhuma hipótese, credenciamento e/ou envelopes apresentados fora dos prazos previstos neste

instrumento convocatório. 

9.5  -  A  apresentação  do  Contrato  Social,  Ato  Constitutivo  ou  Estatuto,  bem  como  documentos  de

identi icação,  no credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope n.º 01 – HABILITAÇAO.

10 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

10.1 - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, receberá os envelopes lacrados, contendo um a

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO – Nº 01 e o outro a PROPOSTA  COMERCIAL Nº 02.  no dia, hora e local

estabelecidos.
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10.2 - Os envelopes de “Documentos de Habilitação” e da “Proposta Comercial” dar-se-á no local, data e

horário constante no preâmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a

razão social da proponente, e ainda a seguinte indicação:

ENVELOPE A -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Piúma 

Comissão Permanente de Licitação

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022

Razão Social e endereço completo da Licitante 

E-mail:

ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Municipal de Piúma 

Comissão Permanente de Licitação

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022 

Razão Social e endereço completo da Licitante 

E-mail:

11– DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 – No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalará reunião para abertura dos envelopes

contendo a documentação e as propostas, obedecendo a seguinte sequência:

11.1.1 – A Presidente da CPL receberá os envelopes lacrados, contendo os Documentos de Habilitação

e a Proposta Comercial;

11.1.2  –  Identi icação  dos  representantes  legais  das  empresas  com  a  apresentação  das  devidas

Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso;

11.1.3  –  Abertos  os  envelopes  com  os  documentos  de  habilitação,  o  seu  conteúdo,  depois  de

rubricado  pela  Comissão,  será  oferecido  à  rubrica  por  parte  dos  representantes  das  empresas

participantes da licitação;

11.1.4 – A CPL veri icará a documentação apresentada e a licitante que não atender as exigências

estabelecidas no Edital será devolvido fechado, o envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, desde que não

haja recurso ou após a denegação deste;

11.1.5– Havendo inabilitação de alguma Proponente, serão consideradas 2 (duas) situações:

1ª - A proponente não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, caso em que, ser-lhe-á

devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata a sua renúncia ao recurso.

2ª - A proponente  possui a intenção de apresentar recurso:  Neste caso,  a  Comissão suspenderá  a

reunião  retendo  os  envelopes  “Proposta  de  Preços”,  que  deverão  ser  rubricados  pela  Comissão

Permanente de Licitação, dispondo a proponente de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência

da inabilitação, para encaminhamento do seu recurso,  marcando-se nova data para a abertura dos

Envelopes.
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11.1.6 – Caso haja impugnação de alguma decisão da Comissão, a sessão será suspensa pelo prazo de

05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as dúvidas surgidas e/ou, se for o caso para interposição de

recursos;

11.1.7 – Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitação a licitante inabilitada terá

seu envelope com a Proposta Comercial devolvido;

11.1.8 – Estando todas as licitantes presentes e não havendo interposição de recursos pelas mesmas,

a  reunião  de  abertura  dos  envelopes  com  a  “PROPOSTA  COMERCIAL”,  poderá  ser  realizada  no

mesmo  dia,  hora e  local  da  reunião,  devendo,  na  oportunidade  serem  rubricados  por  todos  os

presentes os envelopes fechados;

11.2 – Das reuniões de veri icação de documentação e de propostas serão lavradas atas circunstanciadas,

que  mencionarão  todas  as  propostas,  com  a  transcrição  dos  respectivos  preços  totais,  registradas  as

reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da Tomada de

Preços. As atas serão assinadas pelos membros da comissão e, facultativamente, pelos representantes das

proponentes.

12 – DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

12.1  –  Todos  os  documentos  e  elementos  da  documentação  de  habilitação  e  das  propostas  comerciais,

contidos nos envelopes que forem apresentados, datilografados ou impressos em qualquer meio de edição

eletrônica de texto, deverão estar perfeitamente legı́veis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente

datadas e assinadas

13 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, ENVELOPE “A”:

13.1. – Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original ou autenticados, podendo

ser por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, autenticado por servidor

da Administração, ou publicação em órgão de Imprensa O icial.

13.1.1.  -  Os documentos poderão ainda ser apresentados em  cópia simples que,  à vista  do

original, será autenticada por membro da comissão na própria sessão pública.

13.2. – Habilitação Jurídica

a) Cópia da cédula de identidade do(s) sócio(s);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais alterações ou a última alteração, desde que seja

consolidada, onde conste o objeto social da empresa, o qual deverá ser compatıv́el com o objeto da licitação,

devidamente  registrados  nos  Orgãos  competentes.  No  caso  de  sociedades  por  ações,  deverão  ser

apresentados os documentos de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civis, da diretoria

em exercı́cio;

c) Inscrição  do ato constitutivo,  no  caso de sociedades  civis,  acompanhada  de prova da diretoria  em

exercıćio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL

d) Decreto de autorização se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paı́s, e o

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade

assim o exigir;

Obs.: Caso os documentos referentes as letras a, b, c e d deste edital tenham sido juntados no momento do

credenciamento, e uma vez comprovada as informações neles mencionadas, ica a licitante dispensada de

fazer nova apresentação da mesma documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇAO.

13.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurı́dicas do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ),

com data de emissão de no máximo 30 dias anteriores à abertura da licitação;

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com

validade na data de realização da Licitação;

c) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dı́vida Ativa da  União - Certidão Conjunta PGFN e RFB,

com validade na data de realização da Licitação;

d) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa, com validade na

data de realização da licitação;

e) Certidão  de  Regularidade  de  Débitos  com a  Fazenda  Municipal,  relativas  ao  domicıĺio  ou  sede  do

licitante, válidas na data de abertura das propostas;

f)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade na data de realização da licitação.

§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por ilial da licitante, os documentos exigidos neste item

também deverão ser apresentados pela ilial executora do contrato, sem prejuıźo para a exigência de apre-

sentação dos documentos relativos à sua matriz.

13.3.1 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas:

I – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de compro-

vação de regularidade iscal, mesmo que apresentem alguma restrição;

II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade iscal ou trabalhista, será assegurado o prazo

de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certi-

dões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

III - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por

igual perı́odo;

IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de regulari-

dade iscal, a licitante poderá apresentar à Administração outro documento que comprove a extinção ou sus-

pensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacio-

nal, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão;

V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado da apresentação

dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão comprobatória de regulari-
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dade iscal, podendo ser prorrogado por igual perı́odo, uma única vez, se demonstrado pela licitante a impos-

sibilidade de o órgão competente emitir a certidão;

VI - A formalização da contratação ica condicionada à regularização da documentação comprobatória de re-

gularidade iscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem

prejuıźo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

VII  –  Caso não seja  comprovada a  regularidade iscal,  é  facultado à  Administração convocar as  licitantes

remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classi icação, ou revogar a licitação.

13.3.2  -  Caso  as  certidões  expedidas  pelas  fazendas  estaduais  e  municipais  não  tragam  consignados  os

respectivos prazos de validade, a Comissão Permanente de Licitação considerará como máximos os prazos

vigentes de 60 (sessenta) dias.

13.4 – Outras Comprovações

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) - Cadastro de Fornecedor junto ao Municıṕio de Piúma-ES

vigente (art. 22 §2º da Lei nº 8.666/93).

a.1) Os licitantes cadastrados poderão deixar de apresentar a documentação exigida na Habilitação 

Jurı́dica, Fiscal e Trabalhista e Financeira;

a.2) Somente serão dispensados os documentos exigidos nos itens que se encontrarem dentro do 

prazo de sua validade, conforme informado no CRC;

a.3) Caso algum documento apresentado junto ao CRC já esteja vencido, esse deverá ser apresentado 

junto a CPL, no envelope de Habilitação, para ins de comprovar sua regularidade habilitatória, salvo a 

hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/2006;

a.4) O cadastro no CRC não exime os interessados de apresentar a documentação relativa à quali ica-

ção técnica e econômico- inanceira complementares exigidas;

a.5) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC, competirá à comissão veri icar a veracidade

da  a irmação  por  meio  de  consulta  ao  referido  Sistema,  devendo  ser  juntados  aos  autos  os

comprovantes da consulta.

b) Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal - Declaração da licitante de

que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  16  (dezesseis)  anos  em  qualquer  trabalho,  salvo  na  condição de

aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei 8666/93 (Anexo V).

c) O  licitante  deverá  fornecer  e  manter,  endereço  eletrônico  (e-mail)  para  noti icação  de  decisões

proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequıv́oca, produzindo efeitos para contagem

de prazos, através de DECLARAÇAO (Anexo VI).

c.1) A não apresentação da declaração mencionada no item acima, não importará em inabilitação

da licitante.

d) Declaração, sob as penalidades cabıv́eis, de que não existe fato impeditivo da habilitação, que não está

impedida de participar de licitações de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública e que não
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possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a entidade contratante responsável

pela licitação (Anexo IV);

e) Declaração que dispõe de todos os materiais/equipamentos necessário à execução do serviço/obra e

que  os  mesmos  estarão  sempre  disponı́veis  para  que  os  pro issionais  possam  executar  os  serviços

necessários (Anexo IX). 

f) Declaração, da Licitante, de que conhece o Edital, aceita seus termos, e atende à todas as suas exigências.

(Anexo VII),  bem como  que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o

cumprimento das obrigações (Anexo X).

13.5 – Qualificação Técnica

13.5.1 – Quali icação Técnica Pro issional

a) Comprovação de registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenha-

ria e Agronomia – CREA, sendo engenheiro civil, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, sendo

arquiteto, válido na data da habilitação;

a.1) Quando da assinatura do contrato, no caso do responsável técnico possuir Registro no CREA de

outro estado, será necessário a apresentação do visto do CREA – ES, na forma da Resolução 413/47 –

CONFEA; 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, pro issionais devidamente reconheci-

dos pelo CREA/CAU, de nıv́el superior, e que sejam detentores de Certidões de Acervo Técnico por execução

de serviços/obras de caracterı́sticas semelhantes ao objeto deste Projeto Básico;

c) As caracterı́sticas semelhantes para comprovação da capacidade técnico-pro issional do licitante, na forma

do art. 30, I, da Lei Federal nº 8.666/93, são, cumulativamente:

c.1) Comprovação de que o pro issional responsável técnico pela execução seja detentor de no mıńi-

mo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à execução de serviço

de caracterı́sticas técnicas semelhantes ao objeto licitado, limitadas essas exclusivamente às parcelas

de maior relevância técnica e valor signi icativo, sendo:

• PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPRO-

VADA, ESP. DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM

ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM;

• REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVA-

DA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25MM;

• BRISE FIXO DE ALUMÍNIO LACADO, PARA MONTAR EM POSIÇÃO VERTICAL, FORMADA POR

LÂMINAS FIXAS, DE SEÇÃO OVALADA, DE 100X30MM, COLOCADAS EM POSIÇÃO HORIZONTAL,

MARCO DE CHAPA, DE 100X10MM E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL;
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• TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE ISOTELHA TRAPEZOIDAL COM AÇO SUPERIOR BRANCO E AÇO

INFERIOR TIPO FORRO BRANCO NÚCLEO EM PIR COM ESPESSURA DE 30MM, INCLUSIVE ACES-

SÓRIOS DE FIXAÇÃO;

• PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS;

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL PARA VE-

DAÇÃO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ MINERAL EM TODAS AS DIVISÓRIAS, SISTEMA PLA-

COSTIL, ESPESSURA TOTAL DA PAREDE = 115MM, FABRICANTE PLACO OU EQUIVALENTE TÉC-

NICO.

d) O(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) poderá(ão) ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o

quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser com-

provada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação e propos-

ta, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, icha de

registro de empregado, contrato social ou, ainda, de declaração de contratação futura do pro issional deten-

tor do atestado apresentado.

d.1) O contrato de prestação de serviços que se re ira à obrigação futura do pro issional em responder

tecnicamente pelo licitante deverá especi icar sua vinculação à execução integral da obra/serviço obje-

to desta licitação e possuir anuência do pro issional.

e) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técni-

co, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discrimina-

dos;

f)  Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços

em andamento.

g) O pro issional indicado pelo licitante para ins de comprovação da capacidade técnica-pro issional deverá

acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro issionais de experiência equiva-

lente ou superior, desde que aprovada para a Administração. Para essa substituição, a quali icação técnica do

pro issional  substituto deverá  atender  as mesmas exigências  deste Edital,  comunicando antecipadamente

por escrito todo o teor desta substituição. 

h) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo pro issional como responsável técnico to-

das deverão ser inabilitadas.

13.5.2 – Quali icação Técnica Operacional

a) Comprovação de registro ou Inscrição da empresa (Pessoa Jurı́dica) no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, válido na data da habilitação; 

a.1) Caso a empresa vencedora da licitação esteja sediada em outro Estado, deverá apresentar no ato

da assinatura do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES ou CAU – ES, na forma da Resolução 413/47 – CON-

FEA; 
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b) Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente lici-

tação, a saber: 

b.1) A indicação deverá conter campo especı́ ico com o aceite do(s) Responsável(is) Técnico(s) indica-

do(s) acima pela empresa.

13.6– Qualificação Financeira

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurı́dica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não

constar do documento. 

a.1)  Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, é possı́vel que

esta  participe  da  licitação,  devendo  apresentar  sentença  homologatória  do  plano  de  recuperação

judicial que comprove sua situação inanceira saudável.

b) Balanço Patrimonial e Conjunto de Demonstrações Contábeis do último exercı́cio social,  já  exigı́veis e

apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovam  a  boa  situação  inanceira  da  empresa.  A  boa  situação

inanceira será avaliada pelos ı́ndices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

que  deverão  obrigatoriamente  ser  apresentados  pelas  licitantes,  assinadas  por  Contador,  devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1)  O balanço e Demonstrações  Contábeis  podem ser  apresentados por meio de registro na junta

comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da

legislação que regula a matéria. 

c) Cálculo da Capacidade Financeira Lı́quida (LC, LG e SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas,

desde que o resultado seja igual ou superior a 1,0:

ATIVO CIRCULANTE A REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

LG:__________________________________________________________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

SG:  ____________________________________________________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE

LG: ______________________________________

PASSIVO CIRCULANTE
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c.1) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos índices

referidos serão considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de habilitação,

comprovarem patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

13.6.1 – GARANTIA DA PROPOSTA

13.6.1.1  -  Comprovação  de  prestação  de  garantia  para  manutenção  da  proposta  no  valor  de  R$

13.758,81 (treze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), com validade

de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas em uma das modalidades: caução

em  dinheiro,  seguro-garantia,  iança  bancária  e  tı́tulos  da  Dı́vida  Pública,  este  último,  devendo

criteriosamente se dar na forma do art. 56, da Lei nº 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este deverá

ser depositado em conta especı́ ica que deverá ser obtida junto à Secretaria de Finanças e Fazenda,

pelo telefone: 28 3520-1833. 

13.7 – OBSERVAÇÃO

a) A CPL se  reserva  ao  direito  de  realizar  buscas  e  extrair  certidões  para  averiguar  a  veracidade  das

informações  constantes  nos  documentos  apresentados,  caso  julgue  necessário,  estando  sujeita  à

inabilitação,  a  licitante  que  apresentar  documentos  em  desacordo  com  as  informações  obtidas  pela

comissão, além de incorrer nas sanções previstas neste edital.

b) A aceitação dos dados via “internet”, conforme o caso icará condicionado à con irmação de sua validade

pela Comissão Permanente de Licitação.

c) Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, assessorando-a, quando

necessário,  pro issionais  de  reconhecida  competência  técnica,  integrantes  do  quadro  da  Prefeitura

Municipal de Piúma, desde que não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes. 

14 – PROPOSTA COMERCIAL – “ENVELOPE B”

14.1 –  A proposta será apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado, com a designação "PROPOSTA

COMERCIAL",  sendo  a  última  folha  devidamente  assinada  e  as  demais  rubricadas,  constituı́das  pelos

seguintes documentos:

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e

entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, obrigatoriamente em real,

contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as folhas;

b)  deve informar a razão social,  número do CNPJ,  endereço completo da empresa licitante,  telefone/fac-

sı́mile e e-mail; 

c)  Planilha  orçamentária  com  preço  proposto,  em  algarismo  e  por  extenso,  unitário e  total,  e

Composição de Custo;

c.1) Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas

relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.
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d) Bene ícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma

percentual;

e) Cronograma ísico- inanceiro da obra;

e.1)  O  cronograma  fı́sico- inanceiro  proposto  pelo  licitante  deverá  observar  o  cronograma  de

desembolso  máximo  por  perı́odo  constante  do  Projeto  Básico,  bem  como  indicar  os  serviços

pertencentes ao caminho crıt́ico da obra.

f) Prazo de execução da obra, que deverá ser de no máximo 09 (nove) meses, contados da data da emissão

da Ordem de Serviço;

g) A validade da proposta não poderá  ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da

licitação.

14.2 - Os preços cotados terão como data base a data de referência contida na planilha orçamentária.

14.3 - Será desclassi icada a proposta que apresentar valor superior ao fornecido pela PMP (Acórdão TCU

253/2002 e 1941/2006).

14.4 - Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos com transporte, carga e descarga de materiais,

taxas, impostos, tributos, lucros e quaisquer outros encargos e/ou custos que incidam sobre os materiais,

despesas com pessoal, incluindo as obrigações sociais e trabalhistas, adicionais de horas extras e noturnas,

adicionais  de  periculosidade  e  insalubridade,  alojamento,  alimentação,  assistência  médica,  hospitalar  e

ambulatorial,  deslocamentos  de  qualquer  natureza,  máquinas,  ferramentas  e  equipamentos,  inclusive

operação, manutenção e combustı́veis, despesas administrativas locais e centrais, apoios eventuais diversos;

lucro,  tributos  – inclusive para iscais –,  encargos,  taxas e seguros de qualquer natureza, inclusive contra

riscos  a que possam estar  expostos  a terceiros,  além de outros  não  mencionados,  porém  necessários  ao

cumprimento  do  objeto  deste  Edital,  eximindo-se  a  Prefeitura  de  quaisquer  ônus  adicionais  aos  preços

contratados.

14.5 - Em caso de discrepância dos valores ofertados nas Propostas de Preços pelos proponentes para os

serviços a serem contratados a Comissão de Licitação procederá as correções da seguinte forma:

a) entre o preço global da planilha orçamentária e da Carta de Apresentação da Proposta de Preços

prevalecerá o primeiro;

b) entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;

c) no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será

reti icado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;

d) no casso de erro de adição, a soma ser´reti icada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

14.6 – O preço total da proposta de preços será ajustado pela Comissão de Licitação, em conformidade com

os  procedimentos  enumerados  nas  hipóteses  precedentes  para  correção  de  erros.  O  valor  resultante

consistirá no preço corrigido global da proposta de preços.

14.7  - Os  orçamentos  apresentados  pelos  licitantes  deverão  ser  assinados  por  pro issionais

devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal nº 5.194/1966).
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14.8 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais de

uma proposta, será considerada aquela mais vantajosa para a Administração Pública. 

15– DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

15.1 - Os documentos constantes no envelope “HABILITAÇAO” serão rubricados pela Comissão Permanente

de Licitação e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame dos mesmos

no local.

15.2 -  A Comissão Permanente de Licitação veri icará a documentação dos envelopes “HABILITAÇAO” de

todas as empresas licitantes.

15.3 - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de inabilitação ou

desclassi icação a apresentação de documentos que sejam elaboradas de forma diferente e que contenham

os elementos essenciais.

15.4 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua

autenticidade veri icada via internet, no momento da fase de habilitação.

15.5 - Caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a im de que

tenha  melhores  condições  para  analisar  a  documentação  apresentada,  publicando,  posteriormente,  o

resultado do julgamento da habilitação, abrindo prazo para interposição de recurso.

15.6 - O não comparecimento de proponentes a qualquer reunião designada pela Comissão, não impedirá

que ela se realize. 

15.7 - E facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência

não prevista no edital.

15.8 - O resultado da HABILITAÇAO será comunicado aos licitantes após o encerramento desta primeira fase

dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data,

a ser de inida pela CPL.

15.9 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

15.10 - Os licitantes não poderão, em hipótese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos constantes da

Planilha orçamentária anexa ao presente Edital.

15.11 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem ofertas de redução so-

bre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública.

15.12 - Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste edital, quer por omissão,

quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essen-

ciais, de modo a ensejar dúvidas.

15.13 - A comissão de licitação julgará e classi icará as propostas, ordenando-as de forma crescente.

15.14 - Será declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço global, observadas as condições do

item seguinte.
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15.15 - Se a proposta mais bem classi icada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pe-

queno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até

10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

a) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa ou em-

presa de pequeno porte mais bem classi icada, a Administração irá convocá-la para em 24 (vinte e quatro)

horas apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame;

b) Se as propostas não forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas não estiver presente a

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classi icada, a Administração irá noti icá-la, dando-lhe

ciência inequı́voca da con iguração do empate e de seu direito de preferência, convocando-a para, em 24 (vin-

te e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame;

c) Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada,

será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

d) A Comissão deverá veri icar os documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

e) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que apresentou

a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas, empresas de pe-

queno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classi icatória, para que exerçam seu direito

de preferência;

f) Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos

dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente

vencedora do certame.

15.16 - A comissão de licitação lavrará relatório circunstanciado dos trabalhos, apontando os fundamentos da

classi icação e da seleção efetuada e encaminhará o relatório de suas conclusões para homologação pelo Pre-

feito Municipal.

15.17 - Serão desclassi icadas as propostas que:

a) Não atenderem as disposições contidas neste edital;

b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou incompatıv́eis com os preços de mercado;

c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequı́veis;

e) Apresentarem preço global superior ao ixado neste edital.

15.18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissão de licitação procederá o sor-

teio, em sessão pública a ser realizada em local e data a serem de inidos, para o qual todos os licitantes serão

convocados.

15.19 -  Os proponentes serão noti icados do resultado referente ao julgamento desta licitação por meio de

publicação no Diário O icial do Estado e Portal da Transparência.
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16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 – Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos administrativos previstos no

artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

16.2 - Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,

nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante.

b) Julgamento das propostas.

c) Anulação ou revogação da licitação.

d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso 1, do artigo 79, da Lei 8.666/93.

e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

16.3 - Caberá  representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

16.4 - Os recursos e representações deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem dirigidos a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, digitados e

impressos, devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados da documentação pertinente.

b) Serem assinados por representante legal do licitante ou procurador com poderes especı́ icos, hipótese

em que deverá ser anexado o instrumento procuratório.

c) Os recursos e representações deverão ser apresentados no Protocolo da Prefeitura e, se interpostos fora

do prazo legal, não serão considerados.

16.5  -  A  PMP  somente  revogará  esta  Licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrentes  de  fato

superveniente, devidamente comprovado, pertinente e su iciente para justi icar tal conduta ou declarará

sua  nulidade  quando  veri icar  ilegalidade  de  ofı́cio  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer

escrito devidamente fundamentado pela área Jurı́dica da PMP.

17 – DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

17.1 – O julgamento das propostas e o resultado apurado pela Comissão Permanente de Licitação serão

submetidos à deliberação do Prefeito Municipal  que poderá:

a) Homologar e adjudicar o objeto da licitação à licitante vencedora;

b) Determinar que o processo baixe em diligência para reti icação, se veri icar irregularidade sanável no

julgamento;

c) Revogá-lo, por razões de interesse público; e

d) Anular o procedimento administrativo licitatório, se deparar com ilegalidade insanável.

17.2 – Homologado o resultado da licitação, serão produzidos os seguintes efeitos jurıd́icos:
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a) A aquisição do direito pela licitante vencedora de celebrar o Contrato; e

b)  A vinculação  da Licitante  vencedora  ao cumprimento das condições  estabelecidas  em suas propostas

comerciais, bem como no Edital e seus Anexos.

18 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO

– PMAE

18.1 – Em cumprimento à Lei Municipal  nº 2.319/2019 c/c art. 40 § 5º da Lei nº 8.666/93, as pessoas

jurı́dicas vencedoras de licitação e contratadas pelo Municıṕio  de Piúma, icam obrigadas a  admitirem e

manterem cidadãos  piumenses  egressos das unidades do sistema prisional do Estado do Espı́rito  Santo

como mão de obra para execução de serviços ou obras públicas, nas seguintes proporções:

I - até 6 (seis) postos de trabalho: admissão facultativa; 

II - de 6 (seis) a 10 (dez) postos de trabalho: 1 (uma) vaga com prioridade para egresso; 

III  -  acima de 10 (dez)  postos  de  trabalho:  10% (dez  por  cento)  das  vagas com prioridade  para

egressos, arredondando-se para mais 1 (um) sempre que o resultado não signi icar número inteiro.

18.2 – A contratada deverá  apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social, em até 10 (dez) dias

após a Ordem de Serviço, o quantitativo de postos de trabalho e o número reservado a egressos, bem como

seu endereço eletrônico para comunicação.

18.3 – Em até 03 (três) dias após a sue entrega, a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhará a

empresa a liste de egressos cadastrados em seu banco de dados.

18.4 – A contratada terá até 15 (quinze) das para realizar a contratação dos egressos, comunicando o fato à

Secretaria Municipal de Assistência Social.

18.4.1 – Caso não haja cadastro de egressos na   Secretaria Municipal de Assistência Social,   conforme  

previso na Lei Municipal   nº 2.319/2019,   a empresa contratada icará isenta de tal obrigação.  

18.5 – O não cumprimento deste item ensejará a aplicação de multa contratual e suspensão do pagamento

devido até a comprovação, conforme cláusula de penalidades.

18.6 – A inobservância das disposições deste item, pelo prazo superior a 03 (três) meses após a Ordem de

Serviço,  constituirá  descumprimento  contratual  absoluto,  o  que  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem

prejuıźo de outras sanções, além das já previstas, momento em que será pago o serviço ou a mão de obra até

então realizada.

18.7 – Será motivo de revogação unilateral do contrato a ocorrência de qualquer caso de discriminação

contra os egressos no âmbito da empresa contratada e de suas atividades, seja em questões remuneratórias

ou por tratamento diferenciado frente aos seus demais empregados, assegurado o direito de defesa.

19. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

19.1 - A responsabilidade de Contratante e Contratada serão as estabelecidas na Minuta de Contrato anexa a

este edital.
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20 – DA FISCALIZAÇÃO

20.1 – A gestão de iscalização se encontra na Minuta de Contrato anexa a este edital.

21 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

21.1 - A PMP convocará a Adjudicatária para celebrar o Contrato, ixando o prazo de até 5 (cinco) dias úteis

para este ato, o qual, se não atendido, acarretará à Adjudicatária a perda do direito à contratação, além da

aplicação das penalidades previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993, observadas.

21.1.1 - O licitante que,  convocado para a assinatura do respectivo contrato,  não o izer  no prazo

acima estabelecido, salvo prorrogação autorizada pelo contratante,  além das penalidades previstas

em Lei, será desclassi icado, sendo chamado os licitantes remanescentes, na ordem de classi icação,

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classi icado, inclusive

quanto aos preços.

21.2 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do

Contrato, podendo ser prorrogado, a critério das partes, de acordo com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

21.3 - Os serviços serão iniciados após recebimento de Ordem de Serviço, emitida pelo setor competente da

Prefeitura Municipal de Piúma.

22 - DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1 - A forma de pagamento serão as estabelecidas na Minuta de Contrato anexa a este edital.

23 – DO REAJUSTE OU DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

23.1 - As alterações do reajuste ou do reequilı́brio econômico- inanceiro serão as estabelecidas na Minuta de

Contrato anexa a este edital.

24 – DAS PENALIDADES

24.1 - As penalidades e sanções administrativas constam na Minuta de Contrato anexa a este edital.

25 – DA RESCISÃO

25.1 - As hipóteses para a Rescisão Contratual constam na Minuta de Contrato anexa a este edital..

26 – DA SUBCONTRATAÇÃO

26.1 - A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente a

execução do contrato, nem subcontratar quaisquer das parcelas a que está obrigada.

27 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

27.1 - As garantias de execução do contrato são as constantes na Minuta de Contrato anexa a este edital.
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28 - DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 –Esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico-legal na interpretação dos termos deste Edital serão

dirimidas  mediante  solicitação  por  escrito,  endereçado  a  Presidente  da  CPL  do  Municıṕio  de  Piúma,  no

horário de 08h às 18h, de segundas às sextas-feiras.

28.2 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a quando necessário,

pro issionais  de  reconhecida  competência  técnica,  não  vinculada direta  ou  indiretamente  a  qualquer das

licitantes, ligados ou não ao Municı́pio de Piúma.

28.3 - O presente Edital poderá ser anulado ou revogado por autoridade competente, devido a razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e

fundamentado, conforme previsto no artigo 49 da Lei 8.666/93.

28.4 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão a juı́zo da Comissão Permanente de Licitações,

por esta resolvida, na presença dos licitantes,  ou deixadas para posterior deliberações,  devendo os atos

serem registrados em ata.

28.5 - Caso a data marcada para a presente licitação coincida com feriado ou ponto facultativo decretado

pela Prefeitura Municipal, será a mesma realizada no primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local.

28.6 - A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as

condições do Edital de licitação e da minuta do termo de contrato.

28.7 – Não serão consideradas propostas que deixarem de atender das disposições do presente Edital.

28.8 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modi icações ou substituições das propostas ou qualquer

outro documento.

28.9 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação (Envelope n.º 01) não serão

admitidos à licitação os participantes retardatários e não caberá responsabilidade a esta Municipalidade

por propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, por problemas de correio ou

agente responsável pelo transporte das mesmas.

28.10 - A inabilitação do licitante, em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão do

seu direito de participar das fases subsequentes.

28.11 -  A Prefeitura Municipal  desconsiderará  reclamações  e/ou reivindicações  de qualquer espécie,  sob

alegação da falta de conhecimento das normas do Edital.

28.12 - A Licitante vencedora será a única e exclusiva responsável pelos salários de seus empregados, bem

como por todas as exigências de Legislação Trabalhista, Fiscal e de Previdência Social, não existindo de modo

algum, entre seus empregados e o Municı́pio de Piúma vı́nculo de qualquer natureza, correndo por conta da

Licitante Vencedora, também todas as despesas com rescisão e indenizações, em função do contrato que vier

a ser irmado.

28.13 – O presente Edital e seus anexos, são complementares entre si, de modo que, qualquer informação

contida em um documento e omitida no outro, será considerada.

28.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Piúma – ES, para quaisquer litı́gios decorrentes do presente Edital.

28.15 – São partes integrantes do presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO I A – MEMORIAIS, PLANILHA DE PREÇOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANTAS

ANEXO II – MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO
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ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV – DECLARAÇAO DE COMPROMETIMENTO 

ANEXO V – DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

ANEXO VI – DECLARAÇAO DE ENDEREÇO ELETRONICO

ANEXO  VII  –  DECLARAÇAO  DE  CONHECIMENTO  DO  EDITAL,  ACEITAÇAO  DE  SEUS  TERMOS  E

ATENDIMENTO A TODAS AS SUAS EXIGENCIAS.

ANEXO VIII – DECLARAÇAO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO  IX  –  DECLARAÇAO  DE  DISPONIBILIDADE  DE  VEICULOS,  MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  PARA

EXECUÇAO DOS SERVIÇOS

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇOES

ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO.

Piúma – ES, 05 de janeiro de 2021.

Polyanna Helvecio Gomes 

Presidente da CPL 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO – CPL

PROJETO BÁSICO
Nº 01/2021

DATA 19/10/2021

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

2 – DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviços de execução de re-

forma e ampliação do prédio da casa do cidadão, situada no municı́pio de piúma/es.

TOTAL.............................. 1.375.881,57 (hum milhão trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e oi-

tenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

2.1.1.Os serviços estipulados encontram-se inseridos na planilha de orçamento.

3 – DA JUSTIFICATIVA

A gestão deve ter como responsabilidade o desenvolvimento de ações que assegurem o atendimento do povo

nos serviços diretos que a administração presta ou o pleno e permanente oferecimento ao usuário nos servi-

ços concedidos ou permitidos. Essa é uma das primeiras e principais ações que deve ser observada pelo ges-

tor municipal.

Partindo do pressuposto que as polı́ticas públicas, os serviços públicos de maneira geral, existem para aten-

der as necessidades dos cidadãos, foi preciso pensar um atendimento que seja estruturado a partir dessas ne-

cessidades e não de demandas administrativas e interesses burocráticos. 

No planejamento de ações para atender essa demanda, foi adotada a estratégia de concentração dos serviços

em espaço que facilite o acesso e permita a resolução dos atendimentos, idealizando que serão concentrados

os seguintes serviços/atendimentos: emissão de Carteira de Trabalho e Identidade, PROCON, Nosso Crédito,

Micro e Pequenas Empresas – MEI, Protocolo, INCAPER, Cartório Eleitoral, Atendimento Tributário, Arquivo

Público, Atendimento de Fiscalizações, Farmácia, Agendamento de Transporte de Saúde, entre outros.

A solução identi icada foi a reforma e ampliação do prédio público cuja localização no centro da cidade torna

fácil  o  acesso  aos  cidadãos,  concentrando  todos  os  serviços/atendimentos  descritos,  sendo denominado

“Casa do Cidadão”. 

A reforma e ampliação do imóvel se dará para adequação de acessibilidade e dos espaços fı́sicos garantindo

áreas com modernização de sua estrutura fı́sica, de melhor conforto e acolhimento aos funcionários para de-

sempenho de suas atividades e aos usuários no atendimento às suas demandas.

Considerando a complexidade da execução do objeto, e o fato da Secretaria de Administração não possuir em

seu patrimônio máquinas/equipamentos, materiais e mão de obra quali icada para execução dos serviços em

tela, justi ica-se a necessidade da contratação e resta demonstrado o interesse público na aquisição pretendi-

da.
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4 – DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO

4.1. Os serviços serão realizados no Municı́pio de Piúma/ES, no seguinte local:

 Rua Orides Fornaciari, S/N, Centro, Piúma ES, CEP.: 29.285-000.

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

000004001.0412200073.010 1001-92

6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO

6.1. O valor estimado dos serviços com fornecimento de materiais é de 1.375.881,57 (hum milhão trezen-

tos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha

orçamentária.

6.2. Os preços da Planilha Orçamentária são referenciados pelo preço de mercado com base na TABELA CUS-

TOS LABOR/CT – UFES PADRAO DER AGOSTO/2021.

6.3. Nos termos do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, por meio de processos devidamente instruı́dos se-

rão admitidos decréscimos ou acréscimos no objeto, bem como acréscimo de prazo em igual percentual em

decorrência de alteração de projetos, exclusão ou inclusão de serviços ou outras situações previstas na mes-

ma Lei.

7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo de inıćio de execução dos serviços será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço do objeto contratado.

7.2. O prazo de execução dos serviços é de 09 (nove) meses, conforme cronograma Fı́sico-Financeiro, po-

dendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93.

7.3. Os serviços deverão ser concluı́dos e comprovados por meio de relatórios de conclusão descritivos e fo-

tográ icos, entregues na Secretaria Municipal de Obras e Serviços – SEMOS, localizada na Avenida Felicindo

Lopes, nº 238 – Bairro Acaiaca – CEP 29285-000, local onde será realizado o acompanhamento, a iscalização

da execução dos serviços e o ateste da conclusão do objeto pelo servidor designado para iscal do contrato em

conjunto com a Secretaria Municipal de Administração.

7.4. A execução dos serviços deverá seguir o memorial técnico, bem como as normas pertinentes da Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outras aplicáveis.

7.5. A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica deverá

ser emitida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.

7.6. Antes de iniciar os serviços, a empresa deverá apresentar à iscalização do contrato a documentação dos

funcionários comprovando o vıńculo empregatı́cio.

8 – DA VIGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO – CPL

8.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatu-

ra do Contrato.

8.2 – Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no artigo 57, §1º e

2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas justi icativas por escrito.

9 – DA GARANTIA

9.1. Da garantia da Proposta:

9.1.1. A garantia da proposta também é denominada “garantia por participação” e deve ser prestada por to-

dos os licitantes, cabendo a esses a optar por uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro, seguro-

garantia, ou iança bancária e tıt́ulos da Dıv́ida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na forma

do art. 56, da Lei nº 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado em conta especı́ ica que

deverá ser obtida junto à Secretaria de Finanças e Fazenda, pelo telefone: 28 3520-1833.

9.1.2. As licitantes deverão apresentar garantia de R$ 13.758,81 (treze mil, setecentos e cinquenta e oito

reais e oitenta e um centavos) com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das pro-

postas. A garantia da proposta também possui a inalidade de afastar os denominados “aventureiros” e indu-

zir a responsabilidade nos compromissos ajustados, tendo em vista que pode ser convertida em favor do Mu-

nicı́pio na hipótese de o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato.

9.1.3. A garantia da proposta encontra fundamento no inciso III do art. 31 da lei nº 8.666/93 e possui como

objetivo primordial medir a quali icação econômico- inanceira dos licitantes no momento da apresentação

dos documentos habilitatórios.

Art. 31. A documentação relativa à quali icação econômico- inanceira limitar-se-á a: (…)
III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1o do art. 56
desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

9.1.4. Por se tratar de documento tıṕico de quali icação econômico- inanceira, a garantia de participação de-

verá ser comprovada “na data de entrega dos envelopes”, respeitando-se os horários de funcionamento do ór-

gão recebedor da garantia” (Acórdão TCU nº 557/2010 – Plenário).

9.2. Da garantia Contratual:

9.2.1. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame fornecerá garantia de 5% do valor

arrematado, na forma previstas no “caput” e § 1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, como garantia do iel cumpri-

mento de todas as obrigações contratuais.

9.2.2.  A inobservância  do prazo ixado para apresentação  da garantia  acarretará a aplicação de multa de

0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por

cento). 
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9.2.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a res-

cisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os in-

cisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.2.4. A garantia prestada será liberada ou restituı́da, no prazo máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do

termo de recebimento de initivo dos serviços objetos desta licitação, quando em dinheiro, atualizada moneta-

riamente conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

9.2.5. No caso de acréscimo no valor contratual, a Contratada, obriga-se a complementar, na mesma modali-

dade, o valor referente à diferença da garantia. 

9.2.6. O Contratante poderá descontar do valor da garantia contratual importância que, a qualquer tı́tulo lhe

for devida pela Contratada, observados para tanto o devido processo legal.

9.3. Da garantia do Objeto:

9.3.1. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços realizados pelo prazo irredutı́vel de

05  (cinco)  anos,  assim  como  em  razão  dos  materiais,  nos  termos  do  art.  618  do  Código  Civil  –  Lei  nº

10.406/2002, a partir do recebimento de initivo dos serviços.

9.3.2.  Durante o prazo de garantia, a Contratada ica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má

execução dos serviços previstos no Projeto Básico e Planilhas, sempre que houver solicitação, sem ônus para

a Contratante. 

9.3.3. A Contratada deverá atender as solicitações para conserto, corrigir defeitos apresentados ou efetuar

substituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos dentro do perıódo de garantia.

9.3.4. Caso o reparo não possa ser concluı́do, o material defeituoso deverá ser substituı́do imediatamente por

outro idêntico ou superior, em perfeitas condições de utilização.

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

10.1. O acompanhamento, o ateste e a iscalização do serviço serão exercidos por representante da CONTRA-

TANTE, neste ato denominado FISCAL DE EXECUÇAO E CONTRATO DE OBRA, icando nomeado o Sr. Márcio

Laiber Almeida, Matrícula nº 8494,devidamente credenciados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que

surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67, da Lei nº 8.666/93), com as

seguintes obrigações: 

10.1.1. Elaborar relatórios técnicos inanceiros mensais, contendo informações do andamento da obra sob os

aspectos técnicos, inanceiros e administrativos, os problemas veri icados e as providências a serem tomadas,

tudo em conformidade com as ações descritas neste Projeto Básico e demais normas vigentes.

10.1.2. Conferir toda documentação da contratada para efeitos de pagamento das medições apresentadas. 
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10.1.3.  Monitorar constantemente a qualidade dos serviços para evitar sua degeneração,

devendo intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no Contrato Administrativo, quando

veri icar um viés contı́nuo de desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida. 

10.1.4.  Veri icar  se os funcionários da empresa estão utilizando os equipamentos de segurança conforma

normas exigidas pelo Ministério do Trabalho.

10.1.5. Fiscalização da medição detalhada da etapa de acordo com cronograma (a ser feita antes do pagamen-

to da medição).

10.2.  A iscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até

mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego

de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 

10.3. A Contratada será iscalizada diariamente por representante da Secretaria Municipal de Obras e Servi-

ços se está cumprindo todas as especi icações e demais elementos técnicos constantes deste projeto básico

podendo as partes propor uma readequação dos serviços de forma a assegurar a melhoria da qualidade dos

serviços, icando a aprovação a cargo da contratante.

11 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

11.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior veri icação da conformidade do servi-

ço com a especi icação, pelo responsável do Setor de engenharia da Secretaria de Obras, acompanhado do is-

cal do contrato, devendo o Contratado entregá-lo acompanhado de Termo de entrega provisório.

11.2. O serviço será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e iscalização, me-

diante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita

do contratado. 

11.3. O prazo de recebimento de initivo do serviço será de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebi-

mento provisório.

11.4. O recebimento provisório ou de initivo do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segu-

rança do serviço, nem ético-pro issional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, cabendo-lhe

sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua efetiva utilização. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA obriga-se a:

12.1.1. Executar os serviços com rigorosa observância aos desenhos do projeto e obediências as prescrições

e exigências contidas no memorial descritivo, critérios de medição e Planilha Orçamentária;
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12.1.2. Executar os serviços conforme especi icações deste Projeto Básico e de sua proposta,

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de for-

necer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensı́lios necessários;

12.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ixado pelo

iscal do contrato, os serviços efetuados em que se veri icarem vı́cios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou dos materiais empregados;

12.1.4.  Zelar para que seus empregados, envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem

convenientemente trajados e devidamente identi icados, fornecendo uniformes e os Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), onde couber, em acordo à legislação de segurança inerente aos servi-

ços;

12.1.5. Responsabilizar–se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas

pelo Ministério do Trabalho;

12.1.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legisla-

ção social e trabalhista, bem como pelos encargos iscais e comerciais resultantes da adjudicação da licitação;

12.1.7. Os serviços deverão ser executados conforme especi icações anexas, cabendo à CONTRATADA a total

responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à Admi-

nistração;

12.1.8. A CONTRATADA deverá veri icar todas as medidas no local, antes do inı́cio dos serviços, e qualquer

divergência encontrada comunicarem à CONTRATANTE, sob pena de não poder questioná-las posteriormen-

te;

12.1.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este Orgão ou a terceiros em razão

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações

contratuais ou legais a que estiver sujeita, em especial aos artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Con-

sumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.1.10. A Contratada deverá manter todas as condições de habilitação e quali icação exigidas na contrata-

ção, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus empregados e fornecer, sempre que so-

licitado, tais documentos;

12.1.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o perıódo de

execução do objeto, bem como propiciar todas as facilidades indispensáveis à iscalização de sua execução;

12.1.12.  Atender as determinações legais do servidor designado para acompanhar a execução do serviço,

bem como dirimir, junto ao mesmo, as possıv́eis dúvidas na leitura e interpretação dos projetos técnicos;

12.1.13. Providenciar a imediata correção das de iciências, falhas ou irregularidades constatadas pela CON-

TRATANTE na execução dos serviços;

12.1.14. A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado e proceder à cuidadosa limpeza no local ao

inal da execução, devolvendo-o às suas condições de uso;
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12.1.15.  A CONTRATADA deverá manter caçamba de entulho da obra, enquanto a mesma

estiver gerando resı́duos construtivos e descartar corretamente os resıd́uos de acordo com as normas da

ABNT, Vigilância Sanitária e demais órgãos de controle ambientais;

12.1.16. A CONTRATADA deverá manter o container de administração da obra enquanto a mesma não esti-

ver concluı́da.

12.1.17. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, en-

cargos sociais, iscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que

forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico,

icando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vı́nculo empregatı́cio com os mesmos;

12.1.18. Entregar o objeto contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal en-

trega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA icará sujeita à multa;

12.1.19.  A CONTRATADA deverá designar um preposto,  aceito  pela administração,  para representá-la na

execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas au-

sências;

12.1.20. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto

Básico;

12.1.21. No interesse do cumprimento do contrato, a iscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por escri-

to, e justi icar, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no

prazo de dois dias úteis;

12.1.22.  A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos e operacionais no local de execução do

serviço, caso ique constatada insu iciência da mesma, a im de permitir a perfeita execução dos serviços ora

contratados; 

12.1.23. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser adequados à inalidade que se destinam. Deverão

obedecer às especi icações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na falta dessas ter

suas caracterı́sticas reconhecidas em certi icados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos;

12.1.24. Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração nas especi icações do material a ser empre-

gado na execução do serviço, a CONTRATADA deverá justi icar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou deci-

são inal à iscalização da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrên-

cias que, eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade do serviço, considerar-

se-á que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução

e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

12.1.25. Em cumprimento à Lei Municipal nº 2.319/2019 c/c art. 40 § 5º da Lei nº 8.666/93, as pessoas

jurı́dicas vencedoras de licitação e contratadas pelo Municı́pio  de Piúma, icam obrigadas a admitirem e

manterem cidadãos  piumenses  egressos das unidades do sistema prisional  do Estado do Espıŕito  Santo

como mão de obra para execução de serviços ou obras públicas, nas seguintes proporções:

I – até 6 (seis) postos de trabalho: admissão facultativa; 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) postos de trabalho: 1 (uma) vaga com prioridade para egresso; 
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III – acima de 10 (dez) postos de trabalho: 10% (dez por cento) das vagas com prioridade

para egressos, arredondando-se para mais 1 (um) sempre que o resultado não signi icar número inteiro.

12.1.26. A contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social, em até 10 (dez) dias

após a Ordem de Serviço, o quantitativo de postos de trabalho e o número reservado a egressos, bem como

seu endereço eletrônico para comunicação.

12.1.27. Em até 03 (três) dias após a sua entrega, a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhará

a empresa a lista de egressos cadastrados em seu banco de dados.

12.1.28. A contratada terá até 15 (quinze) das para realizar a contratação dos egressos, comunicando o fato

à Secretaria Municipal de Assistência Social.

12.1.28.1. Caso  não  haja  cadastro  de  egressos  na  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  conforme

previso na Lei Municipal nº 2.319/2019, a empresa contratada icará isenta de tal obrigação.

12.1.29. O não cumprimento deste item ensejará a aplicação de multa contratual e suspensão do pagamento

devido até a comprovação, conforme cláusula de penalidades.

12.1.30. A inobservância das disposições deste item, pelo prazo superior a 03 (três) meses após a Ordem de

Serviço,  constituirá  descumprimento  contratual  absoluto,  o  que  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem

prejuıźo de outras sanções, além das já previstas, momento em que será pago o serviço ou a mão de obra até

então realizada.

12.1.31.  Será motivo de revogação unilateral do contrato a ocorrência de qualquer caso de discriminação

contra os egressos no âmbito da empresa contratada e de suas atividades, seja em questões remuneratórias

ou por tratamento diferenciado frente aos seus demais empregados, assegurado o direito de defesa.

12.1.32. Fornecer “as built”, elaborada pelo responsável por sua execução.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais in-

formações que esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

13.2. Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com este Projeto Básico e normas

técnicas vigentes.

13.3. Anotar em registro próprio  e noti icar,  formal e tempestivamente,  à CONTRATADA, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, ixando prazo para a sua correção.

13.4. Receber provisoriamente o serviço e veri icar minuciosamente, no prazo ixado, a conformidade com as

especi icações  constantes  deste  Projeto  Básico  e  da  proposta,  para  ins  de  aceitação  e  recebimentos

de initivos. 

13.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante apresentação da fatura e dos comprovantes de recolhi-

mentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Instituto Nacional da Seguridade Social, Previdência

Social, Certidões Fiscais e Trabalhistas, de acordo com o previsto neste instrumento. 

14 – DO PAGAMENTO
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14.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) conforme o cronograma de desembolso inan-

ceiro até 30 (trinta) dias após a prestação e con irmação dos serviços executados através de planilhas de me-

dições apresentadas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à Prefeitura

Municipal, de documento(s) iscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras. 

14.2. A medição será atestada e liberada pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após análise mi-

nuciosa da documentação da execução dos serviços.

14.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) iscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à

contratada para correção, icando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de

apresentação da nova fatura, devidamente corrigida, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Prefeitu-

ra de Piúma. 

14.4. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, com a nota iscal/fatura, declaração, confor-

me modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituı́do pelo Ane-

xo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, icará sujeita à retenção de

imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

14.5. O Municı́pio de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer tı́tulo lhe forem devi-

dos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

14.6. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente

por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez

satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 

14.7.  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, principal-

mente no que se refere às retenções tributárias. 

14.8. E vedada a antecipação de pagamentos.

14.9. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,

e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes seguintes:

14.9.1. PRIMEIRA FATURA 

 14.9.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA; 

a) Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também pro-

videnciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser apresentado

acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme o caso; 

14.9.1.2. Matrı́cula do serviço junto ao INSS. 

14.9.2. SEGUNDA FATURA 
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14.9.2.1. A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessiva-

mente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, is-

cais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver

sendo apresentado, icando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, de-

vidamente autenticados; 

a) A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especi icado e de declaração

da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciá-

rios, iscais e comerciais no período; 

14.9.2.2. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota iscal correspondente. Em se

tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b) Número, data e valor das notas iscais de serviços as quais se vincularem; 

c) Número do contrato.

14.9.2.3. Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a CONTRATADA

apresentar as Certidões Negativas emitidas pelos órgãos e entidades competentes, a im de comprovar a qui-

tação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, iscais e comerciais relativos à execução do objeto

contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos; 

14.9.2.4. A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela administração muni-

cipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de trabalho, para quaisquer ins, no prazo de 05

(cinco) dias úteis.

14.9.3. TODAS AS FATURAS

14.9.3.1. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do

Municı́pio de Piúma, com validade na data da apresentação;

14.9.3.2. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do

Estado do Espıŕito Santo, com validade na data da apresentação;

14.9.3.3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com valida-

de na data da apresentação;

14.9.3.4. Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com vali-

dade na data da apresentação;

14.9.3.5. Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, refe-

rente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação;

14.9.3.6. Prova de Regularidade coma Fazenda Pública nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda Na-

cional, referente à Dı́vida Ativa da União, com validade na data da apresentação;
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14.9.3.7. GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente

autenticada (Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços); 

14.9.3.8. GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI); i) Certidão Negativa

de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT  –  expedida  pelo  TST  –  através  do  endereço  eletrônico

http://www.tst.jus.br/certidao;

14.9.3.9. Espelho da medição que seja anexo as faturas.

 

14.9.4. REAJUSTE DE VALORES 

14.9.4.1.  Os  preços  propostos  poderão  ser  reajustados,  quando  o  perı́odo  de  execução  dos  serviços

ultrapassar 12 (doze) meses a partir da data de apresentação da proposta. Os preços serão reajustados a

partir da data, para cobrir lutuações de custo dos insumos na mesma proporção e periodicidade do ı́ndice

indicado no termo de Contrato aplicando se a seguinte fórmula de reajuste:

I1 – I0 

R=-------x V

I0

Onde: 

R= Reajuste 

I1 = Indice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da proposta.

I0 = Indice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta. 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas. 

14.9.4.2. Caso o valor do ıńdice não esteja disponı́vel na data do cálculo do reajuste, será utilizado o ıńdice

que estiver disponı́vel, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.

15 – DAS MEDIÇÕES

15.1. Os serviços objeto deste Projeto Básico serão medidos em conformidade com as especi icações da Plani-

lha Orçamentária, anexa ao Processo Licitatório, quanto as suas medidas. 

15.2. A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência. 

15.3. Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução poderá não ser medido ou ser me-

dido parcialmente (a critério da iscalização), e a CONTRATADA só poderá reapresentar o serviço para medi-

ção com a reexecução realizada de forma aceitável. 

15.4. Não será objeto de medição a reexecução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução

anterior.
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15.5. Todas as medições deverão ser acompanhadas de relatório fotográ ico, que identi ique

a real execução dos serviços.

16 – DA VISITA TÉCNICA

16.1. E facultado à licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados, que poderá ser reali-

zada mediante solicitação diretamente à Secretaria Municipal de Obras (SEMOS – Engenharia), por meio dos

telefones (28) 3520 – 1226 ou pelo e-mail: servicos@piuma.es.gov.b  r  .

16.2. As visitas poderão ser agendadas para os dias úteis (segunda a sexta) até 2 (dois) dias úteis anteriores à

data de abertura da sessão pública, no horário de 10h às 12h e de 14h às 16h, quando uma pessoa indicada

pelo Secretário Municipal de Obras (SEMOS), conduzirá  o(s) representante(s) da(s) empresa(s) aos locais

onde serão executados os serviços. 

16.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identi icado, apresen-

tando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para

a realização da vistoria.

16.4. Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para ins de quali icação técnica, apresentar Decla-

ração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o cumprimento das

obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos peculiares à execução dos ser-

viços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para justi icar os preços propostos, de-

vendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa.

17 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As empresas interessadas em participar do presente certame deverão apresentar os seguintes documentos

referente à quali icação técnica: 

17.1. Quali icação Técnica Pro issional

17.1.1. A empresa deverá apresentar comprovação de registro ou inscrição do responsável técnico indicado

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU

da região da sede da empresa, válido na data da habilitação;

17.1.1.1. Quando da assinatura do contrato, no caso do responsável técnico possuir Registro no CREA de ou-

tro estado, será necessário a apresentação do visto do CREA – ES, na forma da Resolução 413/47 – CONFEA; 

17.1.2.  Comprovação de que o licitante possui pro issionais devidamente reconhecidos pelo CREA/CAU, de

nı́vel superior, e que sejam detentores de Certidões de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de ca-

racterıśticas semelhantes ao objeto deste Projeto Básico;

17.1.2.1. As caracterı́sticas semelhantes para comprovação da capacidade técnico-pro issional do licitante,

na forma do art. 30, I, da Lei Federal nº 8.666/93, são, cumulativamente:
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a) Comprovação de que o pro issional responsável técnico pela execução seja detentor de no

mı́nimo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Execução de serviços re-

lacionados à  PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COM-

PROVADA, ESP. DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACA-

BAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM;

b)  Comprovação de que o pro issional  responsável  técnico pela execução seja detentor de no mıńimo 01

(uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Execução de serviços relacionados à

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25MM;

c)  Comprovação  de que o pro issional  responsável  técnico pela execução seja detentor de no mı́nimo 01

(uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Execução de serviços relacionados à

BRISE FIXO DE ALUMÍNIO LACADO, PARA MONTAR EM POSIÇÃO VERTICAL, FORMADA POR LÂMINAS

FIXAS, DE SEÇÃO OVALADA, DE 100X30MM, COLOCADAS EM POSIÇÃO HORIZONTAL, MARCO DE CHA-

PA, DE 100X10MM E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL;

d)  Comprovação de que o pro issional  responsável  técnico pela execução seja detentor de no mı́nimo 01

(uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Execução de serviços relacionados à

TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE ISOTELHA TRAPEZOIDAL COM AÇO SUPERIOR BRANCO E AÇO INFERIOR

TIPO FORRO BRANCO NÚCLEO EM PIR COM ESPESSURA DE 30MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXA-

ÇÃO;

e)  Comprovação de que o pro issional  responsável  técnico pela execução seja detentor de no mı́nimo 01

(uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Execução de serviços relacionados à

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLU-

SIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS;

f)  Comprovação de que o  pro issional  responsável  técnico  pela execução seja detentor de  no mı́nimo 01

(uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Execução de serviços relacionados à

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL PARA VEDAÇÃO COM

ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ MINERAL EM TODAS AS DIVISÓRIAS, SISTEMA PLACOSTIL, ESPESSURA

TOTAL DA PAREDE = 115MM, FABRICANTE PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

17.1.2.2. O(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) poderá(ao) ocupar a posição de:

a) diretor ou sócio, comprovando vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de

habilitação e proposta, por meio de contrato social;

b) Integrante do quadro permanente do licitante na condição de empregado, comprovando vinculação com o

licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação e proposta, por meio de carteira de traba-

lho e previdência social (CTPS) ou icha de registro de empregado;
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c) Prestador de serviços do licitante, comprovando vinculação com o licitante, até a data da

apresentação dos documentos de habilitação e proposta, por meio de contrato de prestação de serviços  ou

declaração de contratação futura, conforme o caso;

17.1.2.2.1. O contrato de prestação de serviços ou declaração que se re ira à obrigação futura do pro issional

em responder tecnicamente pelo licitante deverá especi icar sua vinculação à execução integral da obra/ser-

viço objeto desta licitação e ser devidamente assinado pelo pro issional com ciência de sua contratação;

17.1.2.3. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável

Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discri-

minados;

17.1.2.4.  Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços

em andamento.

17.1.3. O pro issional indicado pelo licitante para ins de comprovação da capacidade técnica – pro issional

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro issionais de experiência

equivalente ou superior, desde que aprovada para a Administração. Para essa substituição, a quali icação téc-

nica do pro issional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital, comunicando antecipada-

mente por escrito todo o teor desta substituição. 

17.1.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo pro issional como responsável técnico todas

deverão ser inabilitadas.

17.2 Quali icação Técnica Operacional

17.2.1.  Comprovação de registro ou Inscrição da empresa (Pessoa Jurı́dica) no Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa

válido na data da habilitação; 

17.2.1.1. Caso a empresa vencedora da licitação esteja sediada em outro Estado, deverá apresentar no ato da

assinatura do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES ou CAU – ES, na forma da Resolução 413/47 – CONFEA; 

17.2.2. A Licitante deverá apresentar declaração formal sob as penas cabıv́eis, da disponibilidade de veıćulos,

máquinas e equipamentos para a execução dos serviços.

17.2.3. Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente

licitação, conforme ANEXO, a saber: 

17.2.3.1. A indicação deverá conter campo especı́ ico com o aceite do(s) Responsável(is) Técnico(s) indica-

do(s) acima pela empresa.

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS  .  
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Julgamento das propostas: MENOR PREÇO GLOBAL.

Execução contratual: EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

18.1. A forma de adjudicação deverá ser por menor preço global de forma a viabilizar o gerenciamento dos

serviços e corroborar com a responsabilidade técnica, bem como evitar a perda de economia de escala.

18.2.  A contratada  deverá  fornecer  todos  os  materiais  e  mão  de  obra  necessários  para  a  execução  dos

serviços. 

18.4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES, ENCAR-

GOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS. 

19 – DAS PENALIDADES

19.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a prestação dos servi-

ços, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuı́zo

para a Prefeitura Municipal de Piúma/ES;

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o tri-

gésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de

cumprir o prazo estabelecido para a execução do objeto;

c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRA-

TADA:

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à iscalização;

c.2) Transferir ou ceder as suas obrigações a terceiros;

c.3) Deixar de atender as determinações da iscalização;

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRA-

TADA:

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,

independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
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e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal

de Piúma/ES por um perıódo de 02 (dois) anos nos casos de recusa de entrega do objeto contratado ou pres-

tação dos serviços;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por um perı́odo de 02

(dois) anos, nos casos de práticas de atos ilıćitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licita-

ção ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. 

20 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES

20.1. A execução do objeto deverá observar a qualidade dos produtos/serviços, objeto desta licitação deverá

estar de acordo com os padrões e exigências dos órgãos iscalizadores do setor, sendo, portanto, de EXCE-

LENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias necessárias conforme o as normas técnicas vigentes. 

20.2. No ato da Licitação, dentre os documentos exigidos no Edital, a empresa deverá apresentar uma PLANI-

LHA DE CUSTOS, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL.

20.3. Fazem parte deste Projeto Básico os seguintes anexos:

ANEXO I – Projeto Arquitetônico;

ANEXO II – Planilha Orçamentária;

ANEXO III – Cronograma Fıśico e Financeiro;

ANEXO IV – Memória de Cálculo;

ANEXO V – Parcela de Maior Relevância;

ANEXO VI – Memorial Descritivo.

Marcio Laiber Almeida 

Mat. 8494

Elaboração do Projeto Básico

Acato as informações contidas neste projeto básico e as dou como boas, irmes e dentro das necessidades des-
te órgão.

Sebastião Elias Campos Junior

Mat. 8525

Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II 

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA OBJETO  DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação de  empresa especializada em construção  civil  para prestação de

serviços  de  execução  de  reforma  e  ampliação  do  prédio  da  Casa  do  Cidadão,  situada  no  Municı́pio  de

Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa             , vem pela presente, informar a

V.Sª.,  que  o(a)  Senhor(a)  _______________________,  Carteira  de  Identidade  n.º              está  autorizado  a

acompanhar  a  TOMADA  DE PREÇOS  em  epı́grafe,  podendo  para  tanto,  impugnar,  transigir,  renunciar  a

recursos, requerer, assinar, enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA OBJETO  DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação de  empresa especializada em construção  civil  para prestação de

serviços de execução de reforma e adequação dos imóveis das seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS Céu Azul e UBS Vitória Bossato.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

1) Pela  presente,  submetemos  à  apreciação de  V.S.ªs.,  a  nossa  Proposta  relativa  à  Tomada  de  Preços

0XX/2022, em epı́grafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a

ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos desta

TOMADA DE PREÇOS.

2) Nosso preço global para execução é de R$ ______________ (valor por extenso), conforme descrito em nossa

planilha orçamentária de preços unitários.

3) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de sua apresentação.

4) Os pagamentos serão de acordo com as medições atestadas pela engenharia do Municı́pio contratante.

5) A Proposta de Preços apresenta orçamento conforme prevê o Edital de Licitação.

6) O prazo de Execução dos serviços será de 09 (nove) meses conforme Cronograma Fıśico-Financeiro.

7) Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas neste Edital e seus anexos.

8) Declaramos  que  no  preço  apresentado,  referente  ao  mês  da  entrega  dos  envelopes,  estarão

compreendidas todas as despesas, que direta ou indiretamente,  decorram da  execução dos serviços objeto

desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre a mesma;

Atenciosamente,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO – CPL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO (MODELO)

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA OBJETO  DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação de  empresa especializada em construção  civil  para prestação de

serviços  de  execução  de  reforma  e  ampliação  do  prédio  da  Casa  do  Cidadão,  situada  no  Municı́pio  de

Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

Para  fins  de  participação no  Processo  de  Licitação  acima  descrito,  a  empresa _____________________________,

inscrita  no  CNPJ  sob  nº _____________________,  sediada ________________________,  por  intermédio de  seu  (ua)

Representante  Legal  Sr.(ª). ___________________________,  profissão  _______________________,  portador  (a)  da  RG nº

_________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA:

a) que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação no referido processo  licitatário,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) que não possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a entidade contratante

responsável pela licitação;

c) que possui equipe técnica devidamente quali icada para realização dos serviços ora licitados

                         /     , (local e data).

(identi icação e assinatura do declarante)

(Utilizar, se possıv́el, papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA OBJETO  DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação de  empresa especializada em construção  civil  para prestação de

serviços  de  execução  de  reforma  e  ampliação  do  prédio  da  Casa  do  Cidadão,  situada  no  Municı́pio  de

Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

A  empresa:  ______________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  _______________________________,  por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor  (a)_____________________________________, portador da Carteira

de  Identidade  Nº  _______________________  e  do CPF nº____________________________________,  DECLARA,  para  fins  do

disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27

de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (se houver) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (___ ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Piúma/ES,__________de____________________________ de 2022.

___________________________________________________________________________________________

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA OBJETO  DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação de  empresa especializada em construção  civil  para prestação de

serviços  de  execução  de  reforma  e  ampliação  do  prédio  da  Casa  do  Cidadão,  situada  no  Municı́pio  de

Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

A empresa ________________________,  inscrita  no CNPJ  sob o  n.º _________________________,  por  intermédio de seu

representante  legal  o(a)  Sr.(a) ____________________________,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº

___________________ e  do  CPF  n.º __________________________,  DECLARA  seu  endereço  eletrônico (e-

mail)___________________, para notificar e receber decisões proferidas no procedimento, que terá validade para

ciência inequı́voca,  produzindo  efeitos  para  contagem  de  prazos,  inclusive  para  noti icação  quando  a

abertura de processo para ins de aplicação de penalidade ou sanção administrativa.

_________________________________________________________________________________________________

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, ACEITAÇÃO DE SEUS TERMOS,
E ATENDIMENTO À TODAS AS SUAS EXIGÊNCIAS

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO:  PROPOSTA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  OBJETO  DO  EDITAL  DE  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil  para  prestação  de

serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Casa do Cidadão, situada no Municı́pio de Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

A Empresa____________________________________________, sediada à (Rua, Av., Al., etc)____________________________________,

cidade  _________________________,  estado  ___________________________,  inscrita   no  Cadastro  Nacional   de  Pessoa

Jurı́dica  (CNPJ)  sob  o  n°_______________________________,  por  seu  representante  legal

____________________________________, DECLARA, para os devidos fins de direito, que CONHECE o Edital da TOMADA

DE PREÇOS Nº 0XX/2022, ACEITA seus termos e ATENDE à todas as suas exigências habilitatórias previstas

no presente certame epigrafado, em obediência ao disposto na Lei n° 8.666/93.

___________________________________________________________________________________________________

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO:  PROPOSTA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  OBJETO  DO  EDITAL  DE  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil  para  prestação  de

serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Casa do Cidadão, situada no Municı́pio de Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de responsável pela Empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob

o nº ___________________________, com sede na Rua/Av. _____________________________, nº ________, Bairro __________________,

Cidade  ______________,  UF  ________,  DECLARA,  para  fins  do  disposto  no  Edital  da  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº

0XX/2022, sob as sanções administrativas  cabı́veis e sob as penas da lei,  ser  Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

_____________________________________________________________________________________________
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO:  PROPOSTA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  OBJETO  DO  EDITAL  DE  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil  para  prestação  de

serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Casa do Cidadão, situada no Municı́pio de Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES

A  empresa  (nome  da  empresa), inscrita  no  CNPJ  sob  nº  (número  do  CNPJ),  por  intermédio do  seu(ua)

representante legal Sr (a).  (nome do representante),  portador (a) da Carteira de identidade nº (número da

identidade) e inscrito no CPF (número do CPF), DECLARA sob as penalidades cabı́veis que dispõe de veı́culos,

máquinas  e  equipamentos  para  a  execução do  objeto  da  TOMADA  DE  PREÇOS  nº  0XX/2022,  e  que  se

compromete a empregá-los de forma imediata e pelo prazo requerido quando do inı́cio dos serviços, e, também,

que eles se encontram em condições adequadas de utilização.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os devidos efeitos legais.

Piúma/ES,__________de____________________________ de 2022.

___________________________________________________________________________________________

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES

ASSUNTO:  PROPOSTA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  OBJETO  DO  EDITAL  DE  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º

001/2022,  cujo  objeto  é  a Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil  para  prestação  de

serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Casa do Cidadão, situada no Municı́pio de Piúma/ES.

LOCAL E DATA:

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais, das condições e todos os aspectos peculiares à execução

do serviço de  REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CASA DO CIDADAO, conforme estipulado no edital e

seus anexos, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura

para justi icar os preços propostos e necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição de preços quanto

ao aqui declarado.

_____________________________________________________________________________________________
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  EXECUÇAO  DE  REFORMA  E  AMPLIAÇAO  DO

PREDIO DA CASA DO CIDADAO, COM FORNECIMENTO DE MAO-

DE-OBRA E MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO

DE PIUMA-ES E A EMPRESA _____________________________.

O  MUNICÍPIO DE PIÚMA,  Estado do Espı́rito Santo, com sede  na Avenida  Felicindo Lopes, nº 238, Acaiaca,

Piúma/ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.695/0001-18, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr.

Paulo  Celso  Cola  Pereira,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  a  empresa

_____________________________________________,  pessoa  jurı́dica de  direito  privado,  inscrita   no   CNPJ   sob   n.º

_______________________________,  com  sede  na  Rua ______________________________________ CEP: ______________________ ,

representada neste ato pelo Sr , brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob n.º _________________________,

residente  na Rua ________________________  CEP: __________________________,  doravante denominada  CONTRATADA,

objeto da TOMADA DE PREÇOS N.º XXX/2022, oriundo do Processo n.º 010.009/2021, da Secretaria Municipal

de Administração, devidamente homologado, resolvem assinar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei n.º

8.666/93 consolidada e demais legislação pertinente, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – O presente contrato tem por objeto a Contratação de  empresa especializada em construção civil para

prestação de serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Casa do Cidadão, situada no Municı́pio

de  Piúma/ES, conforme  especi icações  contidas  no  Edital  da  Tomada  de  Preços  nº  0XX/2022 (Planilha

Orçamentária, Cronograma Fı́sico-Financeiro e demais anexos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e

poderá ser prorrogado, a critério das partes, de acordo com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

2.2 -  O prazo de execução da obra é de  09 (nove) meses, a contar do dia subsequente à data da emissão da

Ordem de Serviço, conforme cronograma fı́sico- inanceiro.

2.3 - As Ordens de Paralisação, devidamente justi icadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de

execução  do  contrato,  tornando  a  correr  com a  Ordem  de  Reinı́cio  dos  serviços.  Deverá  ser  assegurada  a

publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinı́cio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 - O valor global do presente Contrato é de R$ ____________________________(valor por extenso).
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3.2  -  Os  valores  mensais  a  serem  pagos  à  CONTRATADA,  serão  de  acordo com cada medição,  Relatório  e

Planilha dos serviços prestados emitidos, e ainda atestados pelo Gestor do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Os recursos inanceiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato correrão por conta

da Dotação Orçamentária abaixo discriminada.

Secretaria Municipal de Administração

000004001.0412200073010 

Elemento de Despesa: 4490510000

Ficha: 092

Fonte de Recurso: 1001/1530

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) conforme o cronograma de desembolso inanceiro até 30 (trinta)

dias após a prestação e con irmação dos serviços executados através de planilhas de medições apresentadas

até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à Prefeitura Municipal, de documen-

to(s) iscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras. 

5.2 – As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após análise minuciosa

da documentação da execução dos serviços. 

5.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) iscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à

contratada para correção, icando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de

apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

5.4 – O Municıṕio de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer tı́tulo lhe forem devi-

dos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

5.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente veda-

da à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

5.6 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e

somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes seguintes:

5.6.1 - PRIMEIRA FATURA 

• Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA; 

a) Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também providenciar a Cer-

tidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser apresentado juntamente com a ART

(Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme o caso; 
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• Matrı́cula do serviço junto ao INSS. 

5.6.2 - SEGUNDA FATURA 

a)  Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o último, apresen-

tar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, iscais e comerciais relativos ao

faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, icando a libe-

ração do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados; 

a.1) A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especi icado e de declaração

da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciários,

iscais e comerciais no perı́odo; 

b) Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota iscal correspondente. Em se tratando

de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

b.1) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b.2) Número, data e valor das notas iscais de serviços as quais se vincularem; 

b.3) Número do contrato. 

c) Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a CONTRATADA apresentar

as Certidões Negativas emitidas pelos órgãos e entidades competentes, a im de comprovar a quitação de todos

os encargos trabalhistas, previdenciários, iscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual bem

como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos;

d) A CONTRATADA  deverá,  sempre  que  solicitado  e  devidamente  motivado  pela  administração  municipal,

apresentar as informações relacionadas aos contratos de trabalho, para quaisquer ins, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis.

5.6.3 - TODAS AS FATURAS 

a) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do Municı́-

pio de Piúma, com validade na data da apresentação; 

b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do Estado

do Espı́rito Santo, com validade na data da apresentação; 

c) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com validade na data

da apresentação;

d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com validade na

data da apresentação;

e) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos

tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação; 
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f) Prova de Regularidade coma Fazenda Pública nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, re-

ferente à Dı́vida Ativa da União, com validade na data da apresentação; 

g) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada (Relação de

Empregados alocados na prestação dos serviços); 

h) GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI); i) Certidão Negativa de Débi-

tos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- através do endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao;

i) Espelho da medição que seja anexo as faturas; 

j) E vedada a antecipação de pagamentos. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE VALORES 

6.1 - Os preços propostos poderão ser reajustados, quando o perı́odo de execução dos serviços ultrapassar 12

(doze) meses a partir da data de apresentação da proposta,  desde que requerido pela contratada. Os preços

poderão ser reajustados a partir da data, para cobrir lutuações de custo dos insumos na mesma proporção e

periodicidade do ı́ndice indicado no termo de Contrato aplicando se a seguinte fórmula de reajuste:

I1 – I0 

R=-------x V

I0

Onde: 

R= Reajuste 

I1 = Indice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da proposta.

I0 = Indice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta. 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas. 

Caso o valor do ı́ndice não esteja disponı́vel na data do cálculo do reajuste, será utilizado o ı́ndice que estiver 

disponı́vel, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.

6.2 - O reajuste, após um ano de execução do contrato, somente será concedido mediante prévio requerimento

da contratada, protocolado antes da sua prorrogação, ou o im da vigência contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1 -  Executar os serviços com rigorosa observância aos desenhos do projeto e obediências as prescrições e

exigências contidas no memorial descritivo, critérios de medição e Planilha Orçamentária;

7.2 - Executar os serviços conforme especi icações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e

equipamentos, ferramentas e utensı́lios necessários;

7.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ixado pelo iscal

do contrato, os serviços efetuados em que se veri icarem vı́cios, defeitos ou incorreções resultantes da execução

ou dos materiais empregados;

7.4 - Zelar para que seus empregados, envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem conve-

nientemente trajados e devidamente identi icados, fornecendo uniformes e os equipamentos de proteção indi-

vidual (EPI) e coletiva (EPC), onde couber, em acordo à legislação de segurança inerente aos serviços;

7.5 - Responsabilizar–se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo

Ministério do Trabalho;

7.6 - Assumir a responsabilidade pelos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação so-

cial e trabalhista, bem como pelos encargos iscais e comerciais resultantes da adjudicação da licitação;

7.7 - Os serviços deverão ser executados conforme especi icações anexas, cabendo à CONTRATADA a total res-

ponsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à Administra-

ção;

7.8 - A CONTRATADA deverá veri icar todas as medidas no local, antes do inı́cio dos serviços, e qualquer diver-

gência encontrada comunicarem à CONTRATANTE, sob pena de não poder questioná-las posteriormente;

7.9 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este Orgão ou a terceiros em razão de

ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações con-

tratuais ou legais a que estiver sujeita, em especial aos artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumi -

dor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.10 - A Contratada deverá manter todas as condições de habilitação e quali icação exigidas na contratação,

bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus empregados e fornecer, sempre que solicita-

do, tais documentos;

7.11 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o perı́odo de execu-

ção do objeto, bem como propiciar todas as facilidades indispensáveis à iscalização de sua execução;

7.12 -  Atender as determinações legais do servidor designado para acompanhar a execução do serviço, bem

como dirimir, junto ao mesmo, as possı́veis dúvidas na leitura e interpretação dos projetos técnicos;

7.13 - Providenciar a imediata correção das de iciências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRA-

TANTE na execução dos serviços;
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7.14 - A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos ser-

viços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado e proceder à cuidadosa limpeza no local ao inal

da execução, devolvendo-o às suas condições de uso;

7.15 - A CONTRATADA deverá manter caçamba de entulho da obra, enquanto a mesma estiver gerando resı́-

duos construtivos e descartar corretamente os resı́duos de acordo com as normas da ABNT, Vigilância Sanitária

e demais órgãos de controle ambientais;

7.16 -  A CONTRATADA deverá manter o container de administração da obra enquanto a mesma não estiver

concluıd́a.

7.17 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos

sociais, iscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem

devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, icando,

ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vı́nculo empregatı́cio com os mesmos;

7.18 - Entregar o objeto contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal entrega

não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA icará sujeita à multa;

7.19 - A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execu-

ção do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências;

7.20 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico;

7.21 - No interesse do cumprimento do contrato, a iscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por escrito, e

justi icar, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo

de dois dias úteis;

7.22 - A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos e operacionais no local de execução do serviço,

caso ique constatada insu iciência da mesma, a im de permitir a perfeita execução dos serviços ora contrata-

dos; 

7.23 - Todos os materiais a serem utilizados deverão ser adequados à inalidade que se destinam. Deverão obe-

decer às especi icações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na falta dessas ter suas ca-

racterı́sticas reconhecidas em certi icados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos;

7.24 - Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração nas especi icações do material a ser empregado

na execução do serviço, a CONTRATADA deverá justi icar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou decisão inal

à  iscalização da CONTRATANTE.  Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que,

eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade do serviço, considerar-se-á que os

mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substitui-

ção desses serviços, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

7.25 - Em cumprimento à Lei Municipal nº 2.319/2019 c/c art. 40 § 5º da Lei nº 8.666/93, as pessoas jurı́dicas

vencedoras de licitação e contratadas pelo Municı́pio de Piúma,  icam obrigadas a admitirem e manterem
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cidadãos piumenses egressos das unidades do sistema prisional do Estado do Espı́rito Santo como mão de

obra para execução de serviços ou obras públicas, nas seguintes proporções:

I – até 6 (seis) postos de trabalho: admissão facultativa; 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) postos de trabalho: 1 (uma) vaga com prioridade para egresso; 

III – acima de 10 (dez)  postos de trabalho: 10% (dez por cento) das vagas com prioridade para egressos,

arredondando-se para mais 1 (um) sempre que o resultado não signi icar número inteiro.

7.26 - A contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social, em até 10 (dez) dias após a

Ordem de Serviço,  o quantitativo de postos  de trabalho e o  número  reservado a egressos,  bem como seu

endereço eletrônico para comunicação.

7.27 - Em até 03 (três) dias após a sua entrega, a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhará a

empresa a lista de egressos cadastrados em seu banco de dados.

7.28 -  A contratada terá até 15 (quinze) das para realizar a contratação dos egressos, comunicando o fato à

Secretaria Municipal de Assistência Social.

7.28.1 - Caso não haja cadastro de egressos na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme previso na

Lei Municipal nº 2.319/2019, a empresa contratada icará isenta de tal obrigação.

7.29 -  O não cumprimento deste item ensejará a aplicação de multa contratual e suspensão do pagamento

devido até a comprovação, conforme cláusula de penalidades.

7.30 -  A inobservância das disposições deste item, pelo prazo superior a 03 (três) meses após a Ordem de

Serviço,  constituirá  descumprimento  contratual  absoluto,  o  que  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem

prejuıźo de outras sanções, além das já previstas, momento em que será pago o serviço ou a mão de obra até

então realizada.

7.31 - Será motivo de revogação unilateral do contrato a ocorrência de qualquer caso de discriminação contra

os egressos no âmbito da empresa contratada e de suas atividades, seja em questões remuneratórias ou por

tratamento diferenciado frente aos seus demais empregados, assegurado o direito de defesa.

7.32 - Fornecer “as built”, elaborada pelo responsável por sua execução.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais in-

formações que esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

8.2 - Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com este Projeto Básico e normas téc-

nicas vigentes.

8.3 - Anotar em registro próprio e noti icar, formal e tempestivamente, à CONTRATADA, a ocorrência de even-

tuais imperfeições no curso de execução dos serviços, ixando prazo para a sua correção.

8.4 - Receber provisoriamente o serviço e veri icar minuciosamente, no prazo ixado, a conformidade com as

especi icações constantes deste Projeto Básico e da proposta, para ins de aceitação e recebimentos de initivos. 
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8.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante apresentação da fatura e dos comprovantes de recolhi-

mentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Instituto Nacional da Seguridade Social, Previdência Soci-

al, Certidões Fiscais e Trabalhistas, de acordo com o previsto neste instrumento. 

CLÁUSULA NONA – DO MEIO AMBIENTE

9.1 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o

local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.

9.2 - A CONTRATADA ica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação da lora e da

fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

9.3 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE:

a) A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos de-

inidos pelo órgão iscalizador.

b) As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades de iscalização do meio-ambiente.

9.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta cláusu-

la, se suportados pela CONTRATANTE, serão descontados dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou

das garantias oferecidas ou ainda cobrados judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1 - Unilateralmente pela Administração:

a) Quando houver modi icação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modi icação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objetivo, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e

2º do artigo 65 da Lei 8.666/93;

10.1.2 – Por acordo entre as partes:

a) Quando necessária a modi icação do regime de execução da obra, em face de veri icação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) Quando  necessária a  modi icação da forma de pagamento, por  imposição de circunstâncias

supervenientes,  mantido  o valor  inicial  atualizado,  vedada  a  antecipação do pagamento, com

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contra prestação da execução da

obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTÃO FISCALIZAÇÃO

11.1 - O acompanhamento, o atesto e a iscalização do serviço serão exercidos por representante da CONTRA-

TANTE, neste ato denominado FISCAL DE EXECUÇAO DE OBRA, icando nomeado a Sr. Márcio Laiber Almei-
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da, Mat 8494, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execu-

ção, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67, da Lei nº 8.666/93), com as seguintes obrigações:

a)  O Fiscal deverá elaborar relatórios técnicos inanceiros mensais, contendo informações do andamento da

obra sob os aspectos técnicos, inanceiros e administrativos, os problemas veri icados e as providências a se-

rem tomadas, tudo em conformidade com as ações descritas neste Termo de Referência e demais normas vigen-

tes. 

b) Conferir toda documentação da contratada para efeitos de pagamento das medições apresentadas.

c) O iscal deverá monitorar constantemente a qualidade dos serviços para evitar sua degeneração, devendo in-

tervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no Contrato Administrativo, quando veri icar um

viés contı́nuo de desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida.

d) A iscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo

perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de mate-

rial inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRA-

TANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).

e) Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da medição).

f) Fiscalização diária da execução da obra. 

g) Veri icar se a contratada está executando o serviço de qualidade, ou em conformidade com a planilha. 

h) Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da iscalização inerentes ao objeto do

Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o contratante, não implicando a atividade da iscalização

em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qual-

quer irregularidade. 

i) Veri icar se os funcionários da empresa estão utilizando os equipamentos de segurança conforma normas exi-

gidas pelo Ministério do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO

12.1 - Os serviços serão medidos em conformidade com as especi icações da Planilha Orçamentária e Cronogra-

ma fı́sico- inanceiro, anexa ao Processo Licitatório, quanto as suas medidas.

12.2 - A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência. 

12.3 - Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido, ou se o problema

executivo for detectado após o serviço estar incluı́do em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado

da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável. 

12.4 - Não será objeto de medição a execução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução an-

terior.
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12.5 - Todas as medições deverão ser acompanhadas de relatório fotográ ico, que identi ique a real execução

dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 –  A CONTRATADA não poderá  transferir  a terceiros,  por qualquer forma,  nem mesmo parcialmente  a

execução do contrato, nem subcontratar quaisquer das parcelas a que está obrigada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 - No ato da assinatura do contrato a Contratada fornecerá garantia de 5% (cinco) do valor arrematado, na

forma previstas no “caput” e § 1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, como garantia do iel cumprimento de todas

as obrigações contratuais.

14.1.1 - A inobservância do prazo ixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%

(dois por cento). 

14.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a retenção no momento do

pagamento da 1ª parcela do valor referente à garantia. 

14.2 - A garantia prestada será liberada ou restituı́da, no prazo máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do

termo  de  recebimento  de initivo  dos  serviços  objetos  desta  licitação,  quando  em  dinheiro,  atualizada

monetariamente conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

14.3  -  No  caso  de  acréscimo  no  valor  contratual,  a  Contratada,  obriga-se  a  complementar,  na  mesma

modalidade, o valor referente à diferença da garantia. 

14.4 - O Contratante poderá descontar do valor da garantia contratual importância que a qualquer tı́tulo lhe for

devida pela Contratada, observados para tanto o devido processo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO OBJETO

15.1 - A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços realizados pelo prazo irredutı́vel de 05

(cinco) anos, assim como em razão dos materiais, nos termos do art. 618 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002.

15.2 -  Durante o prazo de garantia, a Contratada ica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má exe-

cução dos serviços previstos no Projeto Básico, sempre que houver solicitação, sem ônus para a Contratante. 

15.3 -  A Contratada deverá atender as solicitações para conserto,  corrigir defeitos  apresentados ou efetuar

substituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos dentro do perı́odo de garantia. 

15.4 - Caso o reparo não possa ser concluído, o material defeituoso deverá ser substituído imediata-

mente por outro idêntico ou superior, em perfeitas condições de utilização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO
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16.1–  Constituem  motivos  para  rescisão do  Contrato,  com  base  nos  arts.  77  e  78  da  Lei  nº  8.666/1993,

independentemente dos sanções legais e contratuais aplicáveis:

a) A inexecução total ou imparcial do contrato;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvências civil,  dissolução da sociedade ou o falecimento

do proprietário, em caso de irma individual;

c) A  alteração social  ou  a  modi icação da  finalidade  ou  da  estrutura  da  CONTRATADA,  de  forma  que

prejudiquem a execução do Contrato;

d) A  paralisação dos  trabalhos,  sem motivos  justificado  e  prévia  comunicação à  Administração por  prazo

superior a 30 (trinta) dias consecutivos;

e) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos;

f) O atraso injustificado no inı́cio da prestação dos serviços;

g) A  subcontratação total  ou  parcial  do  objeto  sem  anuência da  CONTRATANTE,  a  associação da

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

h) O desatendimento das determinações regulares de autoridades designada para acompanhar e  fiscalizar a

sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993;

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução;

j) A  ocorrência de  caso  fortuito  ou  força  maior,  regularmente  comprovado,  impeditiva  da  execução  do

contrato;

16.2 – Constitui motivo ainda para a rescisão contratual a inobservância da Lei Municipal nº 2.319/2019, que

dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio aos Egressos do Sistema Prisional do Espı́rito Santo – PMAE

16.3 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, amigável ou

judicial, nos moldes do art. 79 da lei 8.666/1993.

16.4 -  A  rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, segurado o contraditório e a

ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DAS PENALIDADES

17.1.  A  CONTRATADA  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  para  a  prestação  dos

serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a)  Advertência,  nos  casos  de  pequenos  descumprimentos  do  Contrato,  que  não  gerem  prejuı́zo  para  a

Prefeitura Municipal de Piúma/ES;

b)  Multa  de  0,2%  (dois  décimos  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  global  da  contratação,  por  dia,  até  o

trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar

de cumprir o prazo estabelecido para a execução do objeto;

b.1) Nos casos de descumprimento da  Lei Municipal nº 2.319/2019, que dispõe sobre a admissão de

egressos do sistema prisional, reincidirá multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global da

contratação, até sua comprovação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL

c)  Multa  de  2%  (dois  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  global  da  contratação,  nos  casos  em  que  a

CONTRATADA:

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à iscalização;

c.2) Transferir ou ceder as suas obrigações a terceiros;

c.3) Deixar de atender as determinações da iscalização;

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATA-
DA:

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos a CONTRATANTE ou a tercei-
ros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Piúma/ES por
um perı́odo de 02 (dois) anos nos casos de recusa de entrega do objeto contratado ou prestação dos serviços;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por um perı́odo de 02

(dois) anos, nos casos de práticas de atos ilı́citos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação

ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993, e vincula-se ao Edital  Tomada de Preços n.º

0XX/2022 e seus anexos, constante do processo administrativo nº  010.009/2021, da Secretaria Municipal de

Administração, Prefeitura Municipal de Piúma-ES. 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93 e demais legislação pertinente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1- Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Piúma, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente

contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2- E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na

presença das testemunhas abaixo assinadas.

Piúma – ES,                        de                               de 2021.

CONTRATANTE:
_____________________________________________

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATADA:

_________________________________________________
NOME DO RESPONSAVEL E CPF

Testemunhas:

________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
GESTORA DO CONTRATO

1 - ___________________________________________ 2 - __________________________________________


