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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022

ID CidadES: 2022.056E0700001.01.0017

O MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES,  Estado do Espí�rito Santo,  com sede na Avenida Felicindo Lopes, nº 238, Bairro 

Acaiaca, Piú� ma-ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.695/0001-18, por meio da Comissa5o Permanente de Licitaça5 o, 

nomeados atrave�s dos Decreto nº nº 2.427/2022, torna pú� blico, para conhecimento dos interessados qúe, de 

acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alteraço5 es posteriores, pela Lei Complementar n° 123/2006 e n° 

147/2014, assim como pelas demais normas legais e regúlamentares aplica� veis, realizara�  licitaça5o na modali-

dade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, cúja execúça5o sera�  sob o regime de empreitada 

por preço únita� rio para atender as necessidades da Secretaria Múnicipal de Obras e Serviços, 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 Unita� rio

1.4 - Processo nº: 004.056/2022

1.5 - Ate�  aA s 09 (NOVE) HORAS DO DIA 15/06/2022 (QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS) na Sala de Reúnia5o, sede da Prefeitúra, sitúada na  Avenida Felicindo Lopes, nº 238, 

Bairro Acaiaca, Piú� ma-ES, a Comissa5o Permanente de Licitaça5o, daqúi por diante designada CPL,  receberá 

das Licitantes, os envelopes contendo, respectivamente, a documentação o de habilitação e a proposta 

comercial, 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  para  a  execução de 

serviços de Drenagem e Pavimentação dos trechos das Ruas Ipatinga, Avenida Nossa Senhora dos 

Navegantes,  Menino Deus  e Vitorino  Costa  e Drenagem da Rua Bauru  trecho da Avenida  Piúma, 

localizadas no Município de Piúma/ES, a pedido da  Secretaria Múnicipal de  Obras e Serviços, conforme 

aútorizaça5 o  no  processo  administrativo  nº  004.056/2022,  conforme  constante  da  Minúta  de  Contrato, 

Planilha Orçamenta� ria, Cronograma Fí�sico-Financeiro e demais anexos.

3 – DO EDITAL, SUA RETIRADA, DÚVIDAS E ALTERAÇÕES

3.1 - Este Edital estabelece os procedimentos administrativos da Licitaça5o.

3.2 - O presente edital e seús anexos sera5o fornecidos, atrave�s de solicitaça5o pelo e-mail cpl@piúma.es.gov.br 

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

3.3 - Em qúalqúer ocasia5o a PMP podera� , por qúalqúer motivo, por súa iniciativa oú em conseqúeGncia de 

respostas  fornecidas  as  solicitaço5 es  de  esclarecimentos,  modificar o  Edital,  mediante  a  emissa5o  de  úma 

errata,  qúe  sera�  públicada  nos  meios  de  comúnicaça5o  útilizados  para  públicaça5o  deste  Edital,  podendo 
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alterar  o  prazo  para  a  entrega  da  Docúmentaça5o  da  Licitaça5o  oú  reabrindo  integralmente  o  prazo 

inicialmente estabelecido para a entrega da docúmentaça5o, qúando, inqúestionavelmente, a alteraça5o afetar 

a formúlaça5o das propostas, mediante a divúlgaça5o de nova data, nos meios de comúnicaça5o útilizados para 

públicaça5 o deste Edital.

3.4  -  As  informaço5 es  e  esclarecimentos  sobre  o  Edital  e  Projeto  Ba� sico  podera5o  ser  apresentados  no 

Protocolo Geral da Prefeitúra oú pelo e-mail cpl@piúma.es.gov.br. 

3.4.1  Serem  dirigidos  a  Comissa5o  Permanente  de  Licitaça5o  –  CPL,  datilografados,  devidamente 

fúndamentados e acompanhado do Comprovante de Inscriça5o Cadastral (CNPJ);

3.4.2 Serem assinados por representante legal do licitante oú Procúrador com poderes especí�ficos, 

hipo� tese em qúe devera�  ser anexado o instrúmento procúrato� rio.

4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Qúalqúer cidada5o e�  parte legí�tima para impúgnar este Edital por irregúlaridade no prazo de 5 (cinco) 

dias  ú� teis  antes  da  data  de  encerramento  do  recebimento dos  envelopes de  docúmentaça5o  e  proposta, 

devendo a PMP júlgar e responder a impúgnaça5o em ate�  3 (treGs) dias ú� teis (art. 41 §1º da Lei nº 8.666/93).

4.2 - O interessado devera�  fazer úm minúcioso exame dos termo do edital, seús anexos, projetos, planilhas e 

local  da obra/serviço,  pois  qúaisqúer  esclarecimentos,  dú� vidas,  modificaço5 es  oú contestaço5 es  qúanto as 

disposiço5 es do presente instrúmento, devera�  ser formúlada por escrito e protocolizada no Protocolo Geral 

da Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma,  sitúado na  Avenida Felicindo Lopes, nº 238, Bairro Acaiaca, Piú� ma-ES, 

CEP: 29.285-000, no hora� rio das 08 horas aA s 17 horas, em dias ú� teis.

4.3 - Decaira�  o direito de impúgnar os termos deste Edital perante a PMP a Licitante qúe na5o fizer ate�  o 

segúndo dia qúe anteceder  a data estabelecida neste  edital,  para a  comúnicaça5o de  eventúais falhas oú 

irregúlaridades qúe viciariam este Edital, hipo� tese em qúe tal comúnicaça5o na5o tera�  efeito de recúrso (art. 41 

§2º da Lei nº 8.666/93).

4.3 - A impúgnaça5o feita tempestivamente pela Licitante na5o a impedira�  de participar do processo licitato� rio, 

ate�  o traG nsito em júlgado da decisa5o a ela pertinente (art. 41 §3º da Lei nº 8.666/93).

5 - FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 –  Os  recúrsos  financeiros  para pagamento dos encargos  resúltantes  da presente  Tomada de Preços 

correra5 o por conta da Dotaça5o Orçamenta� ria abaixo discriminada:

Secretaria Múnicipal de Obras e Serviços

000014001.1545100413.070 

Elemento de Despesa: 449051

Ficha: 589

Fonte de Recúrso: 1990 (Fúndo Cidades)
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6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 - Podera5o participar desta Licitaça5o somente as empresas qúe estejam devidamente cadastradas oú qúe 

atenderem a todas as  condiço5 es  exigidas para o cadastramento  até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas,  observada a necessa� ria qúalificaça5o (art. 22 §2º da Lei nº 8.666/93), e qúe 

atendam as exigeGncias deste Edital,  observando a necessa� ria qúalificaça5o e cújo objeto social seja compatí�vel 

com o objeto do certame.

6.2 - Na5 o podera5o participar da presente licitaça5o as interessadas qúe:

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

o� rga5 o oú entidade qúe integre a Administraça5o Pú� blica do Estado do Espí�rito Santo;

b) estejam cúmprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, imposta por o� rga5o 

oú entidade da Administraça5o Pú� blica de qúalqúer esfera da Federaça5o;

c) se enqúadrem em algúma das sitúaço5 es enúmeradas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alteraço5 es.

6.4 - Podera5o participar da presente licitaça5o as empresas estrangeiras legalmente estabelecidas no Paí�s, nos 

termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 §1º da Lei 8.666/93 e súas alteraço5 es.

6.5 - A observaGncia das vedaço5 es do item anterior e�  de inteira responsabilidade do licitante qúe, pelo descúm-

primento, fica sújeito aA s penalidades cabí�veis.

6.6 - A participaça5o no certame implica na aceitaça5o de todas as condiço5 es estabelecidas neste instrúmento 

convocato� rio. 

6.7 - Na5 o sera�  aceita, em qúalqúer hipo� tese, a participaça5o de licitante retardata� rio, a na5o ser como oúvinte.

6.8 – Sera�  admitida a participaça5o de empresa qúe estejam sob faleGncia, dissolúça5o oú liqúidaça5o desde qúe 

amparada em certida5o emitida pela instaG ncia júdicial competente, qúe certifiqúe qúe a interessada esta�  apta 

econoG mica e financeiramente a  participar de procedimento licitato� rio  nos termos da Lei  8.666/93 (TCU, 

Aco� rda5 o nº 8.271/2011, 2ª CaGmara).

7 - DA VISITA TÉCNICA 

7.1 - E�  facúltado aA  licitante visita te�cnica aos locais onde os serviços sera5o execútados, qúe podera�  ser realiza-

da mediante solicitaça5o diretamente aA  Secretaria Múnicipal de Obras (SEMOS - Engenharia), por meio dos te-

lefones (28) 3520- 1226 oú pelo e-mail: servicos@piúma.es.gov.br.

7.2 - As visitas podera5o ser agendadas para os dias ú� teis (segúnda a sexta) ate�  2 (dois) dias anteriores aA  data 

da licitaça5 o, no hora� rio de 10h aA s 12h e de 14h aA s 17h, qúando úma pessoa indicada pelo Secreta� rio Múnicipal 

de Obras (SEMOS), condúzira�  o(s) representante(s) da(s) empresa(s) aos locais onde sera5o execútados os 

serviços. 

7.3 - Para a vistoria o licitante, oú o seú representante legal, devera�  estar devidamente identificado, apresen-

tando docúmento de identidade civil e docúmento expedido pela empresa comprovando súa habilitaça5o para 

a realizaça5 o da vistoria.
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7.4 - Realizada oú na5o a visita te�cnica, o licitante devera�  apresentar Declaração (ANEXO VII), júnto aos de-

mais docúmentos de habilitaça5o, de qúe tomoú conhecimento de todas as informaço5 es e das condiço5 es locais, 

para o cúmprimento das obrigaço5 es, bem como edital e seús ANEXOS, e qúe conhece todos os aspectos pecú-

liares aA  execúça5o dos serviços de qúe trata o presente edital, nada podendo fútúramente alegar para jústificar 

os preços propostos, devendo a declaraça5o ser assinada pelo representante da empresa.

8 - DOS VALORES

8.1 - O valor total para a prestaça5o do serviço, objeto deste edital, esta�  estimado em R$ 1.571.448,60 (Um 

milhão, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos).

9 - DO CREDENCIAMENTO

9.1 - Na abertúra da sessa5o pú� blica, conforme o dia, hora� rio e local mencionado no presente instrúmento, o 

representante  legal  da  licitante  devera�  realizar  o  seú  credenciamento,  entregando  aA  CPL,  apenso  aos 

envelopes A e B, os segúintes docúmentos:

a) Representante múnido de docúmento qúe o credencie aA  participaça5o (Anexo II) oú Procúraça5o particúlar 

com firma reconhecida oú Procúraça5o Pú� blica, respondendo o mesmo pela representada;

b) Co� pia  oú  original  da  ce�dúla  de  identidade  oú  docúmento  eqúivalente,  para  confereGncia  e  posterior 

devolúça5 o;

c) Original oú co� pia simples do Registro Comercial no caso de empresa individúal, ato constitútivo, estatúto 

oú contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresa� rias e, no caso de 

sociedade  por  aço5 es,  acompanhado  de  docúmento  de  eleiça5o  de  seús  administradores,  inscriça5o  do  ato 

constitútivo no caso de sociedades simples,  acompanhada de docúmento comprobato� rio da diretoria  em 

exercí�cio  e,  ainda,  decreto  de  aútorizaça5o,  em  se  tratando  de  empresa  oú  sociedade  estrangeira  em 

fúncionamento  no  paí�s,  e  ato  de  registro  oú  aútorizaça5o  para  fúncionamento  expedido  pelo  o� rga5 o 

competente, qúando a atividade assim o exigir.

d) Para  os  benefí�cios  previstos  na  Lei  Complementar  nº  123/06  os  licitantes  devera5o  comprovar  súa 

condiça5 o de ME oú EPP, apresentando a Certida5o Simplificada da Júnta Comercial,  emitida no ma�ximo 03 

(treGs) meses anteriores a data de abertúra do certame, bem como Declaração do ANEXO VI.

9.2 - Na5o sera�  admitida a participaça5o de úm mesmo representante legal e/oú procúrador para mais de úm 

licitante.

9.3 - A na5 o apresentaça5o do docúmento de credenciamento oú a súa incorreça5o na5o impedira�  a participaça5 o 

da licitante no certame, pore�m impossibilitara�  o representante de se manifestar e responder pela empresa, 

na5o  podendo  rúbricar  docúmentos  oú  fazer  qúalqúer  observaça5o  oú  interferir  no  desenvolvimento  dos 

trabalhos.

9.4 -  O credenciamento ocorrera�  na  mesma data e local  mencionados no item 1 deste Edital.  Na5 o sera5 o 

aceitos, em nenhúma hipo� tese, credenciamento e/oú envelopes apresentados fora dos prazos previstos neste 

instrúmento convocato� rio. 
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9.5  -  A  apresentaça5o  do  Contrato  Social,  Ato  Constitútivo  oú  Estatúto,  bem  como  docúmentos  de 

identificaça5o,  no credenciamento, isenta o licitante de apresenta� -los no Envelope n.º 01 – HABILITAÇA� O.

10 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

10.1 - A Presidente da Comissa5o Permanente de Licitaça5o, recebera�  os envelopes lacrados, contendo úm a 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇA� O – Nº 01 e o oútro a PROPOSTA COMERCIAL Nº 02. no dia, hora e local 

estabelecidos.

10.2 - Os envelopes de “Docúmentos de Habilitaça5o” e da “Proposta Comercial” dar-se-a�  no local, data e 

hora� rio constante no preaGmbúlo deste edital em envelope fechado e rúbricado, contendo na parte externa a 

raza5 o social da proponente, e ainda a segúinte indicaça5o:

ENVELOPE A -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma 

Comissa5 o Permanente de Licitaça5o

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022 

Raza5 o Social e endereço completo da Licitante 

E-mail:

ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma 

Comissa5 o Permanente de Licitaça5o

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022 

Raza5 o 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 instalara�  reúnia5o para abertúra dos envelopes 

contendo a docúmentaça5o e as propostas, obedecendo a segúinte seqúeGncia:

11.1.1 – A Presidente da CPL recebera�  os envelopes lacrados, contendo os Docúmentos de Habilitaça5o 

e a Proposta Comercial;

11.1.2  –  Identificaça5o  dos  representantes  legais  das  empresas  com  a  apresentaça5o  das  devidas 

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

11.1.3  –  Abertos  os  envelopes  com  os  docúmentos  de  habilitaça5o,  o  seú  conteú� do,  depois  de 

rúbricado  pela  Comissa5o,  sera�  oferecido  aA  rúbrica  por  parte  dos  representantes  das  empresas 

participantes da licitaça5o;

11.1.4 – A CPL verificara�  a docúmentaça5o apresentada e a licitante qúe na5o atender as exigeGncias 

estabelecidas no Edital sera�  devolvido fechado, o envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, desde qúe na5 o 

haja recúrso oú apo� s a denegaça5o deste;

11.1.5– Havendo inabilitaça5o de algúma Proponente, sera5o consideradas 2 (dúas) sitúaço5 es:
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1ª - A proponente na5o pretende recorrer da decisa5o da Comissa5o de Licitaça5o, caso em qúe, ser-lhe-a�  

devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata a súa renú� ncia ao recúrso.

2ª - A proponente  possúi a intença5o de apresentar recúrso:  Neste caso,  a  Comissa5o súspendera�  a 

reúnia5o  retendo  os  envelopes  “Proposta  de  Preços”,  qúe  devera5o  ser  rúbricados  pela  Comissa5o 

Permanente de Licitaça5o, dispondo a proponente de 05 (cinco) dias ú� teis, contados da data da cieGncia 

da inabilitaça5o, para encaminhamento do seú recúrso, marcando-se nova data para a abertúra dos 

Envelopes.

11.1.6 – Caso haja impúgnaça5o de algúma decisa5o da Comissa5o, a sessa5o sera�  súspensa pelo prazo de 

05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as dú� vidas súrgidas e/oú, se for o caso para interposiça5o de 

recúrsos;

11.1.7 – Esgotados os procedimentos recúrsais e persistindo a inabilitaça5o a licitante inabilitada tera�  

seú envelope com a Proposta Comercial devolvido;

11.1.8 – Estando todas as licitantes presentes e na5o havendo interposiça5o de recúrsos pelas mesmas, 

a  reúnia5o  de  abertúra  dos  envelopes  com a  “PROPOSTA  COMERCIAL”,  podera�  ser  realizada  no 

mesmo dia,  hora  e  local  da  reúnia5o,  devendo,  na  oportúnidade  serem  rúbricados  por  todos  os 

presentes os envelopes fechados;

11.2 – Das reúnio5 es de verificaça5o de docúmentaça5o e de propostas sera5o lavradas atas circúnstanciadas, 

qúe  mencionara5o  todas  as  propostas,  com  a  transcriça5o  dos  respectivos  preços  totais,  registradas  as 

reclamaço5 es e impúgnaço5 es feitas e as demais ocorreGncias qúe interessarem ao júlgamento da Tomada de 

Preços. As atas sera5o assinadas pelos membros da comissa5o e, facúltativamente, pelos representantes das 

proponentes.

12 – DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

12.1  –  Todos  os  docúmentos e  elementos da  docúmentaça5o  de  habilitaça5o  e  das  propostas  comerciais, 

contidos nos envelopes qúe forem apresentados, datilografados oú impressos em qúalqúer meio de ediça5 o 

eletroG nica de texto, devera5o estar perfeitamente legí�veis, sem emendas, rasúras oú entrelinhas devidamente 

datadas e assinadas

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

13.1. – Os docúmentos para habilitaça5o devera5o 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 Oficial.

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) Co� pia da ce�dúla de identidade do(s) so� cio(s);

b) Ato constitútivo, estatúto oú contrato social e demais alteraço5 es oú a ú� ltima alteraça5o, desde qúe seja 

consolidada, onde conste o objeto social da empresa, o qúal devera�  ser compatí�vel com o objeto da licitaça5 o, 

devidamente  registrados  nos  Orga5os  competentes.  No  caso  de  sociedades  por  aço5 es,  devera5o  ser 
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apresentados os docúmentos de eleiça5o de seús administradores; no caso de sociedade civis, da diretoria  

em exercí�cio;

c) Inscriça5o  do  ato constitútivo,  no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova da  diretoria  em 

exercí�cio;

d) Decreto de aútorizaça5o se tratando de empresa oú sociedade estrangeira em fúncionamento no Paí�s, e o 

ato de registro oú aútorizaça5o para fúncionamento expedido pelo o� rga5o competente, qúando a atividade 

assim o exigir;

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

credenciamento, e úma vez comprovada as informaço5 es neles mencionadas, fica a licitante dispensada de 

fazer nova apresentaça5o da mesma docúmentaça5o no Envelope nº 01 – HABILITAÇA� O.

13.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscriça5o no Cadastro Nacional de Pessoas Júrí�dicas do Ministe�rio da Fazenda (Cartão CNPJ);

b) Certida5 o de Regúlaridade de Sitúaça5o perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com 

validade na data de realizaça5o da Licitaça5o;

c) Prova de regúlaridade de Tribútos Federais e Dí�vida Ativa da  União - Certida5o Conjúnta PGFN e RFB, 

com validade na data de realizaça5o da Licitaça5o;

d) Certida5 o Negativa de De�bito para com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa, com validade na 

data de realizaça5o da licitaça5o;

e) Certida5 o  de  Regúlaridade  de  De�bitos  com a  Fazenda  Municipal,  relativas  ao  domicí�lio  oú  sede  do 

licitante, va� lidas na data de abertúra das propostas;

f)  Certida5o Negativa de De�bitos Trabalhistas (CNDT), com validade na data de realizaça5o da licitaça5o.

§1º. Caso o objeto contratúal venha a ser cúmprido por filial da licitante, os docúmentos exigidos neste item 

tambe�m devera5o ser apresentados pela filial execútora do contrato, sem prejúí�zo para a exigeGncia de apre-

sentaça5 o dos docúmentos relativos aA  súa matriz.

13.3.1 - Nos casos de microempresas, empresas de peqúeno porte oú eqúiparadas:

I – A licitante devera�  apresentar, aA  e�poca da habilitaça5o, todos os docúmentos exigidos para efeito de compro-

vaça5 o de regúlaridade fiscal, mesmo qúe apresentem algúma restriça5o;

II - Havendo algúma restriça5o na comprovaça5o da regúlaridade fiscal oú trabalhista, sera�  assegúrado o prazo 

de 05 (cinco) dias ú� teis, contados do momento em qúe o proponente for declarado o vencedor do certame, 

para a regúlarizaça5o da docúmentaça5o, pagamento oú parcelamento do de�bito, e emissa5o de eventúais certi-

do5 es negativas oú positivas com efeito de certida5o negativa;

III - O prazo a qúe se refere o inciso anterior podera� , a crite�rio da Administraça5o Pú� blica, ser prorrogado por 

igúal perí�odo;

IV - Em caso de atraso por parte do o� rga5o competente para emissa5o de certido5 es comprobato� rias de regúlari-

dade fiscal, a licitante podera�  apresentar aA  Administraça5o oútro docúmento qúe comprove a extinça5o oú sús-
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pensa5 o do cre�dito tribúta� rio, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Co� digo Tribúta� rio Nacio-

nal, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certida5o;

V - Na hipo� tese descrita no inciso anterior, a licitante tera�  o prazo de 05 (cinco) dias, contado da apresentaça5o 

dos docúmentos a qúe se refere o para� grafo anterior, para apresentar a certida5o comprobato� ria de regúlari-

dade fiscal, podendo ser prorrogado por igúal perí�odo, úma ú� nica vez, se demonstrado pela licitante a impos-

sibilidade de o o� rga5o competente emitir a certida5o;

VI - A formalizaça5o da contrataça5o fica condicionada aA  regúlarizaça5o da docúmentaça5o comprobato� ria de re-

gúlaridade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadeGncia do direito aA  contrataça5 o, sem 

prejúí�zo da aplicaça5o das sanço5 es previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de júnho de 1993;

VII  – Caso na5o seja comprovada a regúlaridade  fiscal,  e�  facúltado aA  Administraça5o convocar as licitantes 

remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificaça5o, oú revogar a licitaça5o.

13.3.2  -  Caso  as  certido5 es  expedidas  pelas  fazendas  estadúais  e  múnicipais  na5o  tragam  consignados  os 

respectivos prazos de validade, a Comissa5o Permanente de Licitaça5o considerara�  como ma�ximos os prazos 

vigentes de 60 (sessenta) dias.

13.4 – Outras Comprovações

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC)   - Cadastro de Fornecedor júnto ao Múnicí�pio de Piú� ma-ES 

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

a.1) Os licitantes cadastrados podera5o deixar de apresentar a docúmentaça5o exigida na Habilitaça5o 

Júrí�dica, Fiscal e Trabalhista e Financeira;

a.2) Somente sera5o dispensados os docúmentos exigidos nos itens qúe se encontrarem dentro do 

prazo de súa validade, conforme informado no CRC;

a.3) Caso algúm docúmento apresentado júnto ao CRC ja�  esteja vencido, esse devera�  ser apresentado 

júnto a CPL, no envelope de Habilitaça5o, para fins de comprovar súa regúlaridade habilitato� ria, salvo a 

hipo� tese prevista na Lei Complementar nº 123/2006;

a.4) O cadastro no CRC na5o exime os interessados de apresentar a docúmentaça5o relativa aA  qúalifica-

ça5 o te�cnica e econoG mico-financeira complementares exigidas;

a.5) Declarando o licitante qúe possúi cadastro no CRC, competira�  aA  comissa5o verificar a veracidade 

da  afirmaça5o  por  meio  de  consúlta  ao  referido  Sistema,  devendo  ser  júntados  aos  aútos  os 

comprovantes da consúlta.

b) DECLARAÇÃO   de Atendimento  ao inciso XXXIII,  art.  7º,  da Constitúiça5o Federal,  bem como  de qúe 

atende as condiço5 es gerais de habilitaça5o, conforme modelo constante no Anexo IV.

c) O  licitante  devera�  fornecer  e  manter,  endereço  eletroG nico  (e-mail)  para  notificaça5o  de  deciso5 es 

proferidas no procedimento, qúe tera5o validade para cieGncia ineqúí�voca, prodúzindo efeitos para contagem 

de prazos, atrave�s de DECLARAÇÃO (Anexo V).

c.1) A na5o apresentaça5o da declaraça5o mencionada no item acima, na5o importara�  em inabilitaça5 o 

da licitante.
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d) DECLARAÇÃO  ,  da  Licitante,  de  qúe  tomoú conhecimento  de todas  as  informaço5 es  e  das  condiço5 es 

locais, para o cúmprimento das obrigaço5 es, conforme modelo constante no Anexo VII.

13.5 – Qualificação Técnica

13.5.1 – Qualificação Técnica Profissional

a) Comprovaça5o de registro oú Inscriça5o do responsa�vel te�cnico indicado no Conselho Regional de Engenha-

ria e Agronomia – CREA, sendo engenheiro civil, oú no Conselho de Arqúitetúra e Urbanismo – CAU, sendo 

arqúiteto, va� lido na data da habilitaça5o;

a.1) Qúando da assinatúra do contrato, no caso do responsa�vel te�cnico possúir Registro no CREA de 

oútro estado, sera�  necessa� rio a apresentaça5o do visto do CREA – ES, na forma da Resolúça5o 413/47 – 

CONFEA; 

b) Comprovaça5o de qúe o licitante possúi em seú qúadro permanente, profissionais devidamente reconheci-

dos pelo CREA/CAU, de ní�vel súperior, e qúe sejam detentores de Certido5 es de Acervo Te�cnico por execúça5 o 

de serviços/obras de caracterí�sticas semelhantes ao objeto deste Projeto Ba� sico;

c) As caracterí�sticas semelhantes para comprovaça5o da capacidade te�cnico-profissional do licitante, na forma 

do art. 30, I, da Lei Federal nº 8.666/93, sa5o, cúmúlativamente:

c.1) Comprovaça5o de qúe o profissional responsa�vel te�cnico pela execúça5o seja detentor de Certida5o 

de Acervo Te�cnico acompanhado de planilha, referente aA  execúça5o de serviço de caracterí�sticas te�cni-

cas semelhantes ao objeto licitado, limitadas essas exclúsivamente aA s parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo, sendo:

• TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM;

• EXECUÇÃO  DE  VIA EM  PISO  INTERTRAVADO,  COM ESPESSURA 8CM E RESISTÊNCIA  DE  35 

MPA;

• EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO DE 8 CM.

d) Sera�  admitido o somato� rio de atestados para comprovaça5o da experieGncia anterior do Responsa�vel Te�cni-

co, podendo inclúsive indicar mais de úm Responsa�vel Te�cnico, na execúça5o de todos os serviços discrimina-

dos;

e) O(s) responsa�vel(eis) te�cnico(s) indicado(s) podera� (a5 o) ocúpar a posiça5o de diretor, so� cio oú integrar o 

qúadro permanente do licitante na condiça5o de empregado oú de prestador de serviços, devendo ser com-

provada súa vincúlaça5o com o licitante, ate�  a data da apresentaça5o dos docúmentos de habilitaça5o e propos-

ta, por meio de carteira de trabalho e prevideGncia social (CTPS), contrato de prestaça5o de serviços, ficha de 

registro de empregado, contrato social oú, ainda, de declaraça5o de contrataça5o fútúra do profissional deten-

tor do atestado apresentado.

e.1) O contrato de prestaça5o de serviços qúe se refira aA  obrigaça5o fútúra do profissional em responder 

tecnicamente pelo licitante devera�  especificar súa vincúlaça5o aA  execúça5o integral da obra/serviço obje-

to desta licitaça5o e possúir anúeGncia do profissional.
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f)  Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços 

em andamento.

g) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovaça5o da capacidade te�cnica-profissional devera�  

acompanhar a execúça5o dos serviços, admitindo-se súa súbstitúiça5o por profissionais de experieGncia eqúiva-

lente oú súperior, desde qúe aprovada para a Administraça5o. Para essa súbstitúiça5o, a qúalificaça5o te�cnica do 

profissional súbstitúto devera�  atender as mesmas exigeGncias deste Edital,  comúnicando antecipadamente 

por escrito todo o teor desta súbstitúiça5o. 

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

das deverão ser inabilitadas.

13.5.2 – Qualificação Técnica Operacional

a) Comprovaça5o de registro oú Inscriça5o da empresa (Pessoa Júrí�dica) no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA oú no Conselho de Arqúitetúra e Urbanismo – CAU, va� lido na data da habilitaça5o; 

a.1) Caso a empresa vencedora da licitaça5o esteja sediada em oútro Estado, devera�  apresentar no ato 

da assinatúra do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES oú CAU – ES, na forma da Resolúça5o 413/47 – CON-

FEA; 

b) Indicaça5o do(s) Responsa�vel(is) Te�cnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente lici-

taça5o, com o aceite do(s) Responsa�vel(is) Te�cnico(s) indicado(s).

13.6– Qualificação Financeira

a) Certida5o Negativa de FaleGncia oú Concordata, expedida pelo distribúidor da sede da pessoa júrí�dica em 

data  na5o  súperior  a  60 (sessenta)  dias  da  data  da  abertúra  do  certame,  se  oútro  prazo  na5o  constar do 

docúmento. 

a.1)  Caso a licitante se encontre em processo de recúperaça5o júdicial oú extrajúdicial, e�  possí�vel qúe 

esta  participe  da  licitaça5o,  devendo  apresentar  sentença  homologato� ria  do  plano  de  recúperaça5 o 

júdicial qúe comprove súa sitúaça5o financeira saúda�vel.

b) Balanço Patrimonial e Conjúnto de Demonstraço5 es Conta�beis do ú� ltimo exercí�cio social, ja�  exigí�veis e 

apresentados  na  forma  da  lei,  qúe  comprovam  a  boa  sitúaça5o  financeira  da  empresa.  A  boa  sitúaça5 o 

financeira sera�  avaliada pelos í�ndices de Liqúidez Geral (LG), SolveGncia Geral (SG) e Liqúidez Corrente (LC), 

qúe  devera5o  obrigatoriamente  ser  apresentados  pelas  licitantes,  assinadas  por  Contador,  devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1) O balanço e Demonstraço5 es Conta�beis  podem ser apresentados por meio de registro na júnta 

comercial respectiva oú por interme�dio do SPED – Sistema Pú� blico de Escritúraça5o Digital, na forma da 

legislaça5o qúe regúla a mate�ria. 

c) Ca� lcúlo da Capacidade Financeira Lí�qúida (LC, LG e SG), resúltantes da aplicaça5o das segúintes fo� rmúlas, 

desde qúe o resúltado seja igúal oú súperior a 1,0:

ATIVO CIRCULANTE A REALIZA� VEL A LONGO PRAZO 

LG:__________________________________________________________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI�VEL A LONGO PRAZO
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ATIVO TOTAL
SG:  ____________________________________________________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI�VEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LG: ______________________________________

PASSIVO CIRCULANTE

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 - Comprovaça5o de prestaça5o de garantia para manútença5o da proposta no valor de  R$  15.714,48 

(quinze mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) , com validade de 60 (sessenta) dias 

a  partir  da  data  de  apresentaça5o  das  propostas  em úma  das  modalidades:  caúça5o  em dinheiro,  segúro-

garantia, fiança banca� ria e tí�túlos da Dí�vida Pú� blica, este ú� ltimo, devendo criteriosamente se dar na forma do 

art. 56, da Lei nº 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este devera�  ser depositado em conta especí�fica qúe 

devera�  ser obtida júnto aA  Secretaria de Finanças e Fazenda, pelo telefone: 28 3520-1833. 

13.7 – OBSERVAÇÃO

a) A CPL  se  reserva  ao  direito  de  realizar  búscas  e  extrair  certido5 es  para averigúar  a  veracidade  das 

informaço5 es  constantes  nos  docúmentos  apresentados,  caso  júlgúe  necessa� rio,  estando  sújeita  aA  

inabilitaça5 o,  a  licitante  qúe  apresentar  docúmentos  em  desacordo  com  as  informaço5 es  obtidas  pela 

comissa5 o, ale�m de incorrer nas sanço5 es previstas neste edital.

b) A aceitaça5o dos dados via “internet”, conforme o caso ficara�  condicionado aA  confirmaça5o de súa validade 

pela Comissa5o Permanente de Licitaça5o.

c) Podera5 o ser convidados a colaborar com a Comissa5o Permanente de Licitaça5o, assessorando-a, qúando 

necessa� rio,  profissionais  de  reconhecida  competeGncia  te�cnica,  integrantes  do  qúadro  da  Prefeitúra 

Múnicipal de Piú� ma, desde qúe na5o vincúlados direta oú indiretamente a qúalqúer dos licitantes. 

14 – PROPOSTA COMERCIAL – “ENVELOPE B”

14.1 –  A proposta sera�  apresentada em 01 (úma) via, em envelope lacrado, com a designaça5o "PROPOSTA 

COMERCIAL",  sendo  a  ú� ltima  folha  devidamente  assinada  e  as  demais  rúbricadas,  constitúí�das  pelos 

segúintes docúmentos:

a) ser datilografada oú digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasúras e 

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

contendo data, assinatúra do representante legal e rúbrica em todas as folhas;
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b)  deve informar a raza5o social,  nú� mero do CNPJ,  endereço completo da empresa licitante,  telefone/fac-

sí�mile e e-mail; 

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

Composição de Custo;

c.1) Na composiça5o dos preços únita� rios o licitante devera�  apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas aA  ma5o de obra, materiais, eqúipamentos e serviços.

d) Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 

percentual;

e) Cronograma físico-financeiro da obra/serviço;

e.1)  O  cronograma  fí�sico-financeiro  proposto  pelo  licitante  devera�  observar  o  cronograma  de 

desembolso  ma�ximo  por  perí�odo  constante  do  Projeto  Ba� sico,  bem  como  indicar  os  serviços 

pertencentes ao caminho crí�tico da obra.

f) Prazo de execúça5o da obra/serviço, qúe devera�  ser de no ma�ximo 05 (cinco) meses, contados da data da 

emissa5o da Ordem de Serviço;

g)  O prazo de iní�cio da prestaça5o de serviços e�  de 05 (cinco) dias a partir da data de recebimento da Ordem 

de Serviço;

h) A validade da proposta na5o podera�  ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertúra da 

licitaça5 o (art. 64 §3º da Lei nº 8.666/93).

14.2 - Os preços cotados tera5o como data base a data de refereGncia contida na planilha orçamenta� ria.

14.3 - Sera�  desclassificada a proposta qúe apresentar valor súperior ao fornecido pela PMP (Aco� rda5o TCU 

253/2002 e 1941/2006).

14.4 - Nos preços propostos estara5o inclúsos todos os cústos com transporte, carga e descarga de materiais, 

taxas, impostos, tribútos, lúcros e qúaisqúer oútros encargos e/oú cústos qúe incidam sobre os materiais, 

despesas com pessoal, inclúindo as obrigaço5 es sociais e trabalhistas, adicionais de horas extras e notúrnas, 

adicionais  de  pericúlosidade  e  insalúbridade,  alojamento,  alimentaça5o,  assisteGncia  me�dica,  hospitalar  e 

ambúlatorial,  deslocamentos  de  qúalqúer  natúreza,  ma�qúinas,  ferramentas  e  eqúipamentos,  inclúsive 

operaça5 o, manútença5o e combústí�veis, despesas administrativas locais e centrais, apoios eventúais diversos; 

lúcro, tribútos – inclúsive para fiscais –,  encargos,  taxas e segúros de qúalqúer natúreza, inclúsive contra 

riscos a qúe possam estar expostos a terceiros,  ale�m de oútros na5o mencionados,  pore�m necessa� rios  ao 

cúmprimento  do  objeto  deste  Edital,  eximindo-se  a  Prefeitúra  de  qúaisqúer  oG nús  adicionais  aos  preços 

contratados.

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

serviços a serem contratados a Comissa5o de Licitaça5o procedera�  as correço5 es da segúinte forma:

a) entre o preço global da planilha orçamenta� ria e da Carta de Apresentaça5o da Proposta de Preços 

prevalecera�  o primeiro;

b) entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecera�  o valor por extenso;
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c) no caso de erro de múltiplicaça5o do preço únita� rio pela qúantidade correspondente, o prodúto sera�  

retificado, mantendo-se inalterado o preço únita� rio e a qúantidade;

d) no casso de erro de adiça5o, a soma sera�  retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

e) no caso de erro na informaça5o da alí�qúota de ISS do Múnicí�pio na Composiça5o do BDI, a proposta 

podera�  ser adeqúada pela licitante, desde qúe   na5o apresente   aúmento do valor da proposta originanl,   

mas para atender aA  legislaça5o local.

14.6 – O preço total da proposta de preços sera�  ajústado pela Comissa5o de Licitaça5o, em conformidade com 

os  procedimentos  enúmerados  nas  hipo� teses  precedentes  para  correça5o  de  erros.  O  valor  resúltante 

consistira�  no preço corrigido global da proposta de preços.

14.7  - Os  orçamentos  apresentados  pelos  licitantes  deverão  ser  assinados  por  profissionais 

devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal nº 5.194/1966).

14.8 - Cada licitante somente podera�  apresentar úma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais de 

úma proposta, sera�  considerada aqúela mais vantajosa para a Administraça5o Pú� blica. 

15 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

15.1 - Os docúmentos constantes no envelope “HABILITAÇA� O” sera5o rúbricados pela Comissa5o Permanente 

de Licitaça5 o e em segúida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame dos mesmos 

no local.

15.2 -  A Comissa5o Permanente de Licitaça5o verificara�  a docúmentaça5o dos envelopes “HABILITAÇA� O” de 

todas as empresas licitantes.

15.3 - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientaça5o, na5o sendo motivo de inabilitaça5o oú 

desclassificaça5o a apresentaça5o de docúmentos qúe sejam elaboradas de forma diferente e qúe contenham 

os elementos essenciais.

15.4 - Os docúmentos exigidos e apresentados para habilitaça5o, obtidos atrave�s de sites, podera5o ter súa 

aútenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitaça5o.

15.5 - Caso a Comissa5o júlgúe conveniente, a seú exclúsivo crite�rio, podera�  súspender a reúnia5o a fim de qúe 

tenha  melhores  condiço5 es  para  analisar  a  docúmentaça5o  apresentada,  públicando,  posteriormente,  o 

resúltado do júlgamento da habilitaça5o, abrindo prazo para interposiça5o de recúrso.

15.6 - O na5o comparecimento de proponentes a qúalqúer reúnia5o designada pela Comissa5o, na5o impedira�  

qúe ela se realize. 

15.7 - E�  facúltado aA  Comissa5o oú aútoridade súperior, em qúalqúer fase da licitaça5o, promover diligeGncia 

destinada a esclarecer oú complementar a instrúça5o do processo licitato� rio, vedada a criaça5o de exigeGncia 

na5o prevista no edital.

15.8 - O resúltado da HABILITAÇA� O sera�  comúnicado aos licitantes apo� s o encerramento desta primeira fase 

dos trabalhos, o qúe podera�  ocorrer na mesma data da abertúra dos respectivos envelopes oú em nova data, 

a ser definida pela CPL.

15.9 - O júlgamento desta licitaça5o sera�  feito pelo crite�rio de MENOR PREÇO GLOBAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU� MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA� O
COMISSA� O PERMANENTE DE LICITAÇA� O - CPL

15.10 - Os licitantes na5o podera5o, em hipo� tese algúma, aúmentar oú redúzir os qúantitativos constantes da 

Planilha orçamenta� ria anexa ao presente Edital.

15.11 - Na5o sera5o levadas em consideraça5o vantagens na5o previstas neste edital, nem ofertas de redúça5 o so-

bre a proposta qúe melhor tenha atendido os interesses da Administraça5o Pú� blica.

15.12 - Sera5o rejeitadas as propostas qúe na5o atenderem a todas as condiço5 es deste edital, qúer por omissa5o, 

qúer por discordaGncia, oú qúe apresentarem rasúras, emendas, borro5 es oú entrelinhas em súas partes essen-

ciais, de modo a ensejar dú� vidas.

15.13 - A comissa5o de licitaça5o júlgara�  e classificara�  as propostas, ordenando-as de forma crescente.

15.14 - Sera�  declarado vencedor o licitante qúe ofertar o menor preço global, observadas as condiço5 es do 

item segúinte.

15.15 - Se a proposta mais bem classificada na5o tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pe-

queno porte e hoúver proposta apresentada por microempresa oú empresa de peqúeno porte igúal oú ate�  

10% (dez por cento) súperior aA  melhor proposta, proceder-se-a�  da segúinte forma:

a) Se as propostas forem júlgadas no mesmo dia de súa abertúra e estiver presente a microempresa oú em-

presa de peqúeno porte mais bem classificada, a Administraça5o ira�  convoca� -la para em 24 (vinte e qúatro) 

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

b) Se as propostas na5o forem júlgadas no mesmo dia de súa abertúra oú se forem, mas na5o estiver presente a 

microempresa oú empresa de peqúeno porte mais bem classificada, a Administraça5o ira�  notifica� -la, dando-lhe 

cieGncia ineqúí�voca da configúraça5o do empate e de seú direito de prefereGncia, convocando-a para, em 24 (vin-

te e qúatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aAqúela considerada vencedora do certame;

c) Exercido o direito de prefereGncia por microempresa, empresa de peqúeno porte oú eqúiparada convocada, 

sera�  esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjúdicado o objeto;

d) A Comissa5o devera�  verificar os docúmentos qúe comprovem o enqúadramento da licitante na categoria de 

microempresa oú empresa de peqúeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

e) Na5 o ocorrendo a contrataça5o da microempresa, empresa de peqúeno porte oú eqúiparada qúe apresentoú 

a melhor proposta, na forma dos súbitens anteriores, sera5o convocadas as microempresas, empresas de pe-

qúeno porte oú eqúiparadas remanescentes, observada a ordem classificato� ria, para qúe exerçam seú direito 

de prefereGncia;

f) Caso na5o ocorra a contrataça5o de microempresas, empresa de peqúeno porte oú eqúiparada nos termos 

dos súbitens anteriores, sera�  declarada vencedora a licitante qúe hoúver ofertado a proposta originalmente 

vencedora do certame.

15.16 - A comissa5o de licitaça5o lavrara�  relato� rio circúnstanciado dos trabalhos, apontando os fúndamentos da 

classificaça5 o e da seleça5o efetúada e encaminhara�  o relato� rio de súas conclúso5 es para homologaça5o pelo Pre-

feito Múnicipal.

15.17 - Sera5o desclassificadas as propostas qúe:

a) Na5 o atenderem as disposiço5 es contidas neste edital;
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b) Apresentarem preços simbo� licos, irriso� rios oú incompatí�veis com os preços de mercado;

c) Apresentarem cotaça5o parcial oú vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Contiverem preços únita� rios e/oú global excessivos oú manifestamente inexeqúí�veis;

e) Apresentarem preço global súperior ao fixado neste edital.

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

teio, em sessa5o pú� blica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qúal todos os licitantes sera5o 

convocados.

15.19 - Os proponentes sera5o notificados do resúltado referente ao júlgamento desta licitaça5o por meio de 

públicaça5 o no Dia� rio Oficial do Estado e Portal da TranspareGncia.

16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 – Dos atos da Administraça5o referentes a esta licitaça5o cabem os recúrsos administrativos previstos no 

artigo 109 da Lei 8.666/93 e súas alteraço5 es.

16.2 - Cabera�  recúrso, no prazo de 05 (cinco) dias ú� teis a contar da intimaça5o do ato oú da lavratúra da ata, 

nos casos de:

a) Habilitaça5o oú inabilitaça5o do licitante.

b) Júlgamento das propostas.

c) Anúlaça5o oú revogaça5o da licitaça5o.

d) Rescisa5o do contrato a qúe se refere o inciso 1, do artigo 79, da Lei 8.666/93.

e) Aplicaça5o das penas de adverteGncia, súspensa5o tempora� ria oú de múlta.

16.3 - Cabera�  representaça5o, no prazo de 5 (cinco) dias ú� teis da intimaça5o da decisa5o relacionada com o 

objeto da licitaça5o oú do contrato, de qúe na5o caiba recúrso hiera� rqúico.

16.4 - Os recúrsos e representaço5 es devera5o observar os segúintes reqúisitos:

a) Serem dirigidos a aútoridade súperior, por interme�dio da Comissa5o Permanente de Licitaça5o, digitados e 

impressos, devidamente fúndamentados e, se for o caso, acompanhados da docúmentaça5o pertinente.

b) Serem assinados por representante legal do licitante oú procúrador com poderes especí� icos, hipo� tese 

em qúe devera�  ser anexado o instrúmento procúrato� rio.

c) Os recúrsos e representaço5 es devera5o ser apresentados no Protocolo da Prefeitúra e, se interpostos fora 

do prazo legal, na5o sera5o considerados.

16.5  -  A  PMP  somente  revogara�  esta  Licitaça5o  por  razo5 es  de  interesse  pú� blico  decorrentes  de  fato 

súperveniente, devidamente comprovado, pertinente e súficiente para jústificar tal condúta oú declarara�  

súa  núlidade  qúando  verificar  ilegalidade  de  ofí�cio  oú  por  provocaça5o  de  terceiros,  mediante  parecer 

escrito devidamente fúndamentado pela a� rea Júrí�dica da PMP.
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17 – DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

17.1 – O júlgamento das propostas e o resúltado apúrado pela Comissa5o Permanente de Licitaça5o sera5o 

súbmetidos aA  deliberaça5o do Prefeito Múnicipal  qúe podera� :

a) Homologar e adjúdicar o objeto da licitaça5o aA  licitante vencedora;

b) Determinar qúe o processo baixe em diligeGncia para retificaça5o, se verificar irregúlaridade sana� vel no 

júlgamento;

c) Revoga� -lo, por razo5 es de interesse pú� blico; e

d) Anúlar o procedimento administrativo licitato� rio, se deparar com ilegalidade insana�vel.

17.2 – Homologado o resúltado da licitaça5o, sera5o prodúzidos os segúintes efeitos júrí�dicos:

a) A aqúisiça5o do direito pela licitante vencedora de celebrar o Contrato; e

b) A vincúlaça5o da Licitante vencedora ao cúmprimento das condiço5 es estabelecidas em súas propostas 

comerciais, bem como no Edital e seús Anexos.

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

– PMAE

18.1 – Em cúmprimento aA  Lei Múnicipal nº 2.319/2019 c/c art. 40 § 5º da Lei nº 8.666/93, as pessoas 

júrí�dicas vencedoras de licitaça5o e contratadas pelo Múnicí�pio de Piú� ma, ficam obrigadas a admitirem e 

manterem cidada5os  piúmenses egressos das únidades do sistema prisional do Estado do Espí�rito Santo 

como ma5 o de obra para execúça5o de serviços oú obras pú� blicas, nas segúintes proporço5 es:

I - ate�  6 (seis) postos de trabalho: admissa5o facúltativa; 

II - de 6 (seis) a 10 (dez) postos de trabalho: 1 (úma) 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 (úm) sempre qúe o resúltado na5o significar nú� mero inteiro.

18.2 – A contratada devera�  apresentar aA  Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social, em ate�  10 (dez) dias 

apo� s a Ordem de Serviço, o qúantitativo de postos de trabalho e o nú� mero reservado a egressos, bem como 

seú endereço eletroG nico para comúnicaça5o.

18.3 – Em ate�  03 (treGs) dias apo� s a súe entrega, a Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social encaminhara�  a 

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

18.4 – A contratada tera�  ate�  15 (qúinze) das para realizar a contrataça5o dos egressos, comúnicando o fato aA  

Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social.

18.4.1 – Caso na5o haja cadastro de egressos na Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social, conforme 

previso na Lei Múnicipal nº 2.319/2019, a empresa contratada ficara�  isenta de tal obrigaça5o.

18.5 – O na5o cúmprimento deste item ensejara�  a aplicaça5o de múlta contratúal e súspensa5o do pagamento 

devido ate�  a comprovaça5o, conforme cla�úsúla de penalidades.
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18.6 – A inobservaGncia das disposiço5 es deste item, pelo prazo súperior a 03 (treGs) meses apo� s a Ordem de 

Serviço,  constitúira�  descúmprimento contratúal  absolúto,  o  qúe implicara�  na  rescisa5o  do contrato,  sem 

prejúí�zo de oútras sanço5 es, ale�m das ja�  previstas, momento em qúe sera�  pago o serviço oú a ma5o de obra ate�  

enta5 o realizada.

18.7 – Sera�  motivo de revogaça5o únilateral do contrato a ocorreGncia de qúalqúer caso de discriminaça5 o 

contra os egressos no aGmbito da empresa contratada e de súas atividades, seja em qúesto5 es remúnerato� rias 

oú por tratamento diferenciado frente aos seús demais empregados, assegúrado o direito de defesa.

19. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

19.1 - A responsabilidade de Contratante e Contratada sera5o as estabelecidas na Minúta de Contrato anexa a 

este edital.

20 – DA FISCALIZAÇÃO

20.1 – A gesta5o de fiscalizaça5o se encontra na Minúta de Contrato anexa a este edital.

21 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

21.1 - A PMP convocara�  a Adjúdicata� ria para celebrar o Contrato, fixando o prazo de ate�  5 (cinco) dias ú� teis 

para este ato, o qúal, se na5o atendido, acarretara�  aA  Adjúdicata� ria a perda do direito aA  contrataça5o, ale�m da 

aplicaça5o das penalidades previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993, observadas.

21.1.1 - O licitante qúe, convocado para a assinatúra do respectivo contrato,  na5o o fizer no prazo 

acima estabelecido, salvo prorrogaça5o aútorizada pelo contratante, ale�m das penalidades previstas 

em Lei, sera�  desclassificado, sendo chamado os licitantes remanescentes, na ordem de classificaça5o, 

para fazeG -lo em igúal prazo e nas mesmas condiço5 es propostas pelo primeiro classificado, inclúsive 

qúanto aos preços.

21.2 - O prazo de execúça5o da obra e�  de 05 (cinco) meses, conforme cronograma fí�sico-financeiro, e o prazo 

de vigeGncia do contrato sera�  de 12 (doze) meses,  a contar da data de assinatúra do Contrato, podendo ser 

prorrogado, a crite�rio das partes, de acordo com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

22 - DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1 - A forma de pagamento sera5o as estabelecidas na Minúta de Contrato anexa a este edital.

23 – DO REAJUSTE OU DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

23.1 - As alteraço5 es do reajúste oú do reeqúilí�brio econoG mico-financeiro sera5o as estabelecidas na Minúta de 

Contrato anexa a este edital.

24 – DAS PENALIDADES

24.1 - As penalidades e sanço5 es administrativas constam na Minúta de Contrato anexa a este edital.

25 – DA RESCISÃO

25.1 - As hipo� teses para a Rescisa5o Contratúal constam na Minúta de Contrato anexa a este edital..
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26 – DA SUBCONTRATAÇÃO

26.1 - A CONTRATADA na5o podera�  transferir a terceiros, por qúalqúer forma, nem mesmo parcialmente a 

execúça5 o do contrato, nem súbcontratar qúaisqúer das parcelas a qúe esta�  obrigada.

27 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

27.1 - As garantias de execúça5o do contrato sa5o as constantes na Minúta de Contrato anexa a este edital.

28 - DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 –Esclarecimentos de dú� vidas de cara� ter te�cnico-legal na interpretaça5o dos termos deste Edital sera5 o 

dirimidas  mediante  solicitaça5o  por  escrito,  endereçado  a  Presidente  da  CPL  do  Múnicí�pio  de  Piú� ma,  no 

hora� rio de 08h aA s 18h, de segúndas aA s sextas-feiras.

28.2 - Podera5o ser convidados a colaborar com a Comissa5o de Licitaça5o, assessorando-a qúando necessa� rio, 

profissionais de reconhecida competeGncia te�cnica,  na5o  vincúlada direta oú indiretamente a qúalqúer das 

licitantes, ligados oú na5o ao Múnicí�pio de Piú� ma.

28.3 - O presente Edital podera�  ser anúlado oú revogado por aútoridade competente, devido a razo5 es de 

interesse pú� blico decorrente de fato súperveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e 

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

28.4 - As dú� vidas qúe súrgirem dúrante as reúnio5 es, sera5o a júí�zo da Comissa5o Permanente de Licitaço5 es, 

por esta resolvida, na presença dos licitantes, oú deixadas para posterior deliberaço5 es, devendo os atos 

serem registrados em ata.

28.5 - Caso a data marcada para a presente licitaça5o coincida com feriado oú ponto facúltativo decretado 

pela Prefeitúra Múnicipal, sera�  a mesma realizada no primeiro dia ú� til posterior, no mesmo hora� rio e local.

28.6 - A apresentaça5o dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordaGncia com as 

condiço5 es do Edital de licitaça5o e da minúta do termo de contrato.

28.7 – Na5 o sera5o consideradas propostas qúe deixarem de atender das disposiço5 es do presente Edital.

28.8 - Na5 o sera5o admitidas, por qúalqúer motivo, modificaço5 es oú súbstitúiço5 es das propostas oú qúalqúer 

oútro docúmento.

28.9 - Uma vez iniciada a abertúra dos envelopes relativos aA  docúmentaça5o (Envelope n.º 01) na5o sera5 o 

admitidos aA  licitaça5o os participantes retardata� rios e na5o cabera�  responsabilidade a esta Múnicipalidade 

por propostas recebidas apo� s a data e hora� rio estipúlados para a abertúra, por problemas de correio oú 

agente responsa�vel pelo transporte das mesmas.

28.10 - A inabilitaça5o do licitante, em qúalqúer das fases do procedimento licitato� rio importa preclúsa5 o do 

seú direito de participar das fases súbseqúentes.

28.11 - A Prefeitúra Múnicipal desconsiderara�  reclamaço5 es e/oú reivindicaço5 es de qúalqúer espe�cie,  sob 

alegaça5 o da falta de conhecimento das normas do Edital.

28.12 - A Licitante vencedora sera�  a ú� nica e exclúsiva responsa�vel pelos sala� rios de seús empregados, bem 

como por todas as exigeGncias de Legislaça5o Trabalhista, Fiscal e de PrevideGncia Social, na5o existindo de modo 

algúm, entre seús empregados e o Múnicí�pio de Piú� ma ví�ncúlo de qúalqúer natúreza, correndo por conta da 

Licitante Vencedora, tambe�m todas as despesas com rescisa5o e indenizaço5 es, em fúnça5o do contrato qúe vier 

a ser firmado.
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28.13 – O presente Edital e seús anexos, sa5o complementares entre si, de modo qúe, qúalqúer informaça5 o 

contida em úm docúmento e omitida no oútro, sera�  considerada.

28.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Piú� ma – ES, para qúaisqúer lití�gios decorrentes do presente Edital.

28.15 – Sa5o partes integrantes do presente Edital os segúintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BA� SICO

ANEXO I A – MEMORIAIS, PLANILHA DE PREÇOS, CRONOGRAMA FI�SICO-FINANCEIRO E PLANTAS

ANEXO II – MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV – DECLARAÇA� O DAS CONDIÇO� ES GERAIS DE HABILITAÇA� O 

ANEXO V –  DECLARAÇA� O DE ENDEREÇO ELETROY NICO

ANEXO VI – DECLARAÇA� O PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇA� O DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇO� ES

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO.

Piú� ma – ES, 27 de maio de 2022.

Polyanna Helvecio Gomes 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

2 – DO OBJETO

2.1. Contrataça5o de empresa para a execúça5o de serviços de Drenagem e Pavimentaça5o dos trechos das Rúas 

Ipatinga, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Menino Deús e Vitorino Costa e Drenagem da Rúa Baúrú tre-

cho da Avenida Piú� ma, localizadas no Múnicí�pio de Piú� ma/ES.

TOTAL.........................
R$ 1.571.448,60 (Um milha5o, qúinhentos e setenta e úm mil, qúatrocentos e 

qúarenta e oito reais e sessenta centavos).

2.1.1. Os serviços estipúlados encontram-se inseridos na planilha orçamenta� ria.

3 – DA JUSTIFICATIVA

Conforme constatado no Estúdo Te�cnico Preliminar, anexo a este Projeto Ba� sico, a rúa, assim como a calçada, 

e�  úm elemento úrbano qúe deve ser interpretado como súporte de mú� ltiplos úsos. Na5o sendo esta classificada 

apenas como úm elemento fúncionalista para a circúlaça5o de veí�cúlos e pedestres, mas tambe�m como local de 

relaço5 es permanentes entre os úsúa� rios (JACOBS, 2000). Trata-se de úm componente estrútúrador das cida-

des, de súas formas de desenvolvimento e de súas relaço5 es com o meio úrbano.

No Múnicí�pio de Piú� ma/ES existem inú� meras vias sem pavimentaça5o qúe servem de acesso aos moradores 

para súas pro� prias resideGncias e da localidade em qúe vivem. A dificúldade de locomoça5o ocasionada pela ma�  

qúalidade do piso natúral qúe, dependendo do perí�odo do ano se torna intransita� vel com acú� múlo de a� gúa, 

lixo e o crescimento de vegetaça5o rasteira, jústifica a úrbanizaça5o dessas a� reas degradadas.

Ademais e�  importante salientar a existeGncia de reqúerimentos de moradores dessas localidades qúe apresen-

tam solicitaço5 es de melhorias nos locais devido aos transtornos qúe sofrem, principalmente em perí�odos 

chúvosos com os aúmentos do volúme de a� gúas caúsando inacessibilidade das vias e nos perí�odos de estia-

gem com a poeira.

Este Projeto Ba� sico foi elaborado com base no Estúdo Te�cnico Preliminar (ETP). No ETP encontra-se todo o 

arcaboúço de estúdo para viabilizar a realizaça5o para a elaboraça5o deste projeto, onde a eqúipe te�cnica levoú 

em consideraça5o a ana� lise das dificúldades e problemas enfrentados pela Prefeitúra na manútença5o destas 

vias para entrega� -las em boas condiço5 es de aproveitamento pela comúnidade e júlgoú ser necessa� ria a im-

plantaça5 o do sistema de drenagem plúvial, onde foram projetadas redes coletoras, caixa ralo, poços de visita 

e canaletas saneando, desta forma, os problemas ocasionados no perí�odo chúvoso como o empoçamento de 

a� gúa e formaça5o de lama. 

Estas melhorias ajúdara5o tambe�m a diminúir o í�ndice de doenças transmissí�veis atrave�s de meios hí�dricos 

dúrante o perí�odo chúvoso oú pelo acú� múlo de poeira verificada dúrante o perí�odo seco. 

Para a Secretaria Múnicipal de Obras e Serviços a execúça5o dos serviços listados neste Projeto Ba� sico, e�  de 

súma importaGncia, vez qúe qúando conclúí�dos, proporcionara5o qúalidade de vida dos moradores destas vias, 
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úma melhor apareGncia fí�sica para nossa cidade, maior flúidez no tra� fego e tambe�m contribúira�  para o desen-

volvimento econoG mico das localidades. 

A contrataça5o dos serviços se faz imprescindí�vel, vez qúe os mesmos possúem complexidade para súa execú-

ça5o e a SEMOS na5o possúi em seú patrimoG nio ma�qúinas/eqúipamentos, materiais e ma5o de obra qúalificada 

para a execúça5o dos serviços.

Diante do exposto, jústifica-se a contrataça5o tanto para o atendimento de meta da gesta5o múnicipal, qúanto 

para o interesse pú� blico, vez qúe e�  anseio tanto do governo qúanto da popúlaça5o local a melhoria na flúidez 

do tra� fego, mobilidade, segúrança e saú� de, gerando melhor qúalidade de vida.

4 – DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO

4.1. Os serviços sera5o realizados no Múnicí�pio de Piú� ma/ES, nos segúintes trechos:

1. Rúa Ipatinga – Bairro Piúminas;

2. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes – Bairro Piúminas;

3. Rúa Baúrú e trecho da Avenida Piú� ma – Bairro Lago Azúl;

4. Rúa Menino Deús e trecho da Rúa Vitorino Costa – Bairro Monte Agha�  I.

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A dotaça5o orçamenta� ria sera�  informada posteriormente pela Secretaria Múnicipal de Finanças e Fazenda.

6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO

6.1. O valor estimado dos serviços com fornecimento de materiais e�  de R$ 1.571.448,60 (Um milhão, qui-

nhentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) , conforme plani-

lha orçamenta� ria.

6.2.  Os preços da Planilha Orçamenta� ria sa5o referenciados pelo preço de mercado com base no DER – ES – 

Departamento de Edificaço5 es e de Rodovias do Estado do Espí�rito Santo – DATA BASE júnho/2021, SEMOBI – 

DATA BASE dezembro/2021 e do Sistema Nacional de Pesqúisa de Cústos e I�ndices – SINAPI – referencial ja-

neiro/2022.

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

ra5o admitidos decre�scimos oú acre�scimos no objeto, bem como acre�scimo de prazo em igúal percentúal em 

decorreGncia de alteraça5o de projetos, exclúsa5o oú inclúsa5o de serviços oú oútras sitúaço5 es previstas na mes-

ma Lei.

7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo de iní�cio de execúça5o dos serviços sera�  de ate�  05 (cinco) dias ú� teis, contados a partir da data de 

recebimento da Ordem de Serviço do objeto contratado.

7.2. O prazo de execúça5o dos serviços e�  de 05 (cinco) meses, conforme cronograma Fí�sico-Financeiro, po-

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

7.3. As obras devera5o ser conclúí�das e comprovadas por meio de relato� rios de conclúsa5o descritivos e foto-

gra� ficos, entregúes na Secretaria Múnicipal de Obras e Serviços – SEMOS, localizada na Avenida Felicindo Lo-

pes, nº 238 – Bairro Acaiaca – CEP 29285-000, local onde sera�  realizado o ateste da conclúsa5o do objeto pelos 

servidores designados para fiscais do contrato.

7.4. A execúça5o dos serviços devera�  segúir o memorial te�cnico, bem como as normas pertinentes da Associa-

ça5 o Brasileira de Normas Te�cnicas – ABNT e oútras aplica� veis.
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7.5. A ART – Anotaça5o de Responsabilidade Te�cnica oú RRT – Registro de Responsabilidade Te�cnica devera�  

ser emitida no prazo ma�ximo de 05 (cinco) dias ú� teis apo� s a emissa5o da Ordem de Serviço.

7.6. Antes de iniciar os serviços, a empresa devera�  apresentar aA  fiscalizaça5o do contrato a docúmentaça5 o dos 

fúnciona� rios comprovando o ví�ncúlo empregatí�cio.

8 – DA VIGÊNCIA

8.1 – O prazo de vigeGncia do contrato sera�  de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatúra do Contrato.

8.2 – Prorrogaço5 es sera5o permitidas desde qúe ocorrida algúma das hipo� teses previstas no artigo 57, §1º e 

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

9 – DA GARANTIA

9.1. Da garantia da Proposta:

9.1.1. A garantia da proposta tambe�m e�  denominada “garantia por participaça5o” e deve ser prestada por to-

dos os licitantes, cabendo a esses a optar por úma das segúintes modalidades: caúça5o em dinheiro, segúro-

garantia, oú fiança banca� ria e tí�túlos da Dí�vida Pú� blica, este ú� ltimo, devendo criteriosamente se dar na forma 

do art. 56, da Lei nº 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este devera�  ser depositado em conta especí�fica qúe 

devera�  ser obtida júnto aA  Secretaria de Finanças e Fazenda, pelo telefone: 28 3520-1833.

9.1.2. As licitantes devera5o apresentar garantia de R$ 15.714,48 (quinze mil, setecentos e quatorze reais 

e quarenta e oito centavos) com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentaça5o das propos-

tas. A garantia da proposta tambe�m possúi a finalidade de afastar os denominados “aventúreiros” e indúzir a 

responsabilidade nos compromissos ajústados, tendo em vista qúe pode ser convertida em favor do Múnicí�-

pio na hipo� tese de o licitante vencedor se recúsar a assinar o contrato.

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

objetivo primordial medir a qúalificaça5o econoG mico-financeira dos licitantes no momento da apresentaça5o 

dos docúmentos habilitato� rios.

Art. 31. A docúmentaça5o relativa aA  qúalificaça5o econoG mico-financeira limitar-se-a�  a: (…) 

III – garantia, nas mesmas modalidades e crite�rios previstos no “capút” e § 1o do art. 56 

desta Lei, limitada a 1% (úm por cento) do valor estimado do objeto da contrataça5o.

9.1.4. Por se tratar de docúmento tí�pico de qúalificaça5o econoG mico-financeira, a garantia de participaça5o de-

vera�  ser comprovada “na data de entrega dos envelopes”, respeitando-se os hora� rios de fúncionamento do o� r-

ga5 o recebedor da garantia” (Aco� rda5o TCU nº 557/2010 – Plena� rio).

9.2. Da garantia Contratual:

9.2.1. No ato da assinatúra do contrato a empresa vencedora do certame fornecera�  garantia de 5% do valor 

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

mento de todas as obrigaço5 es contratúais.

9.2.2.  A inobservaGncia do prazo fixado para apresentaça5o da garantia acarretara�  a aplicaça5o de múlta de 

0,07% (sete cente�simos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, ate�  o ma�ximo de 2% (dois por 

cento). 

9.2.3. O atraso súperior a 25 (vinte e cinco) dias aútoriza a Administraça5o a retença5o no momento do paga-

mento da 1ª parcela do valor referente aA  garantia.
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9.1.4. A garantia prestada sera�  liberada oú restitúí�da, no prazo ma�ximo 30 (trinta) dias apo� s a assinatúra do 

termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitaça5o, qúando em dinheiro, atúalizada moneta-

riamente conforme dispo5 e o para� grafo 4º do artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

9.1.5. No caso de acre�scimo no valor contratúal, a Contratada, obriga-se a complementar, na mesma modali-

dade, o valor referente aA  diferença da garantia. 

9.1.6. O Contratante podera�  descontar do valor da garantia contratúal importaGncia qúe, a qúalqúer tí�túlo lhe 

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

9.2. Da garantia do Objeto:

9.2.1. A CONTRATADA respondera�  pela solidez e segúrança da obra realizada pelo prazo irredútí�vel de 05 

(cinco)  anos,  assim  como  em  raza5o  dos  materiais,  nos  termos  do  art.  618  do  Co� digo  Civil  –  Lei  nº 

10.406/2002, a partir do recebimento definitivo dos serviços.

9.2.2.  Dúrante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qúalqúer defeito relacionado aA  ma�  

execúça5 o dos serviços previstos no Projeto Ba� sico e Planilhas, sempre qúe hoúver solicitaça5o, sem oG nús para 

a Contratante. 

9.2.3. A Contratada devera�  atender as solicitaço5 es para conserto, corrigir defeitos apresentados oú efetúar 

súbstitúiço5 es, em prazo na5o súperior a 10 (dez) dias corridos dentro do perí�odo de garantia.

9.2.4. Caso o reparo na5o possa ser conclúí�do, o material defeitúoso devera�  ser súbstitúí�do imediatamente por 

oútro ideGntico oú súperior, em perfeitas condiço5 es de útilizaça5o.

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

10.1. O acompanhamento, o ateste e a fiscalizaça5o da obra sera�  exercido por representante da CONTRATAN-

TE, neste ato denominado FISCAL DE EXECUÇA� O DE OBRA, ficando nomeada a Sra. Andressa de Moraes Mi-

randa, matrícula nº 8668, e FISCAL DO CONTRATO, devidamente credenciada, ao qúal competira�  dirimir as 

dú� vidas  qúe súrgirem no cúrso  da  execúça5o,  dando cieGncia  de  túdo aA  CONTRATADA (Art.  67,  da  Lei  nº 

8.666/93), com as segúintes obrigaço5 es: 

10.1.1. Elaborar relato� rios te�cnicos financeiros, contendo informaço5 es do andamento da obra sob os aspec-

tos te�cnicos, financeiros e administrativos, os problemas verificados e as provideGncias a serem tomadas, túdo 

em conformidade com as aço5 es descritas neste Projeto Ba� sico e demais normas vigentes.

10.1.2. Conferir toda docúmentaça5o da contratada para efeitos de pagamento da mediça5o apresentada. 

10.1.3.  Monitorar constantemente a qúalidade dos serviços para evitar súa degeneraça5o, devendo intervir 

para corrigir oú aplicar as sanço5 es previstas no edital e no Contrato Administrativo, qúando verificar úm vie�s 

contí�núo de desconformidade na prestaça5o dos serviços aA  qúalidade exigida. 

10.1.4.  Verificar se os fúnciona� rios da empresa esta5o útilizando os eqúipamentos de segúrança conforme 

normas exigidas pelo Ministe�rio do Trabalho.

10.1.5.  Fiscalizaça5o da mediça5o detalhada da etapa de acordo com cronograma (a ser feita antes do paga-

mento da mediça5o).

10.2.  A fiscalizaça5o qúe trata esta Cla�úsúla na5o exclúi nem redúz a responsabilidade da CONTRATADA, ate�  

mesmo perante terceiro, por qúalqúer irregúlaridade, inclúsive resúltante de imperfeiço5 es te�cnicas, emprego 

de material inadeqúado oú de qúalidade inferior e, na ocorreGncia desta, na5o implica corresponsabilidade do 

CONTRATANTE oú de seús agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com súas alteraço5 es). 
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10.3. A Contratada sera�  fiscalizada diariamente por representante da Secretaria Múnicipal de Obras e Servi-

ços se esta�  cúmprindo todas as especificaço5 es e demais elementos te�cnicos constantes deste projeto ba� sico 

podendo as partes propor úma readeqúaça5o dos serviços de forma a assegúrar a melhoria da qúalidade dos 

serviços, ficando a aprovaça5o a cargo da contratante.

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

11.1. O objeto sera�  recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificaça5o da conformidade do servi-

ço com a especificaça5o, pelo responsa�vel do Setor de engenharia da Secretaria de Obras, acompanhado do fis-

cal do contrato, devendo o Contratado entrega� -lo acompanhado de Termo de Entrega Proviso� rio.

11.2. O serviço sera�  recebido provisoriamente pelo responsa�vel por seú acompanhamento e fiscalizaça5 o, me-

diante termo circúnstanciado, assinado pelas partes em ate�  15 (qúinze) dias corridos da comúnicaça5o escrita 

do contratado. 

11.3. O prazo de recebimento definitivo do serviço sera�  de ate�  90 (noventa) dias, contados a partir do recebi-

mento proviso� rio.

11.4. O recebimento proviso� rio oú definitivo do objeto na5o exclúi a responsabilidade civil pela solidez e se-

gúrança do serviço, nem e� tico-profissional da CONTRATADA pela perfeita execúça5o do contrato, cabendo-lhe 

sanar qúaisqúer irregúlaridades detectadas qúando da súa efetiva útilizaça5o. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA obriga-se a:

12.1.1. Execútar os serviços com rigorosa observaGncia aos desenhos do projeto e obedieGncias as prescriço5 es 

e exigeGncias contidas no memorial descritivo, crite�rios de mediça5o e Planilha Orçamenta� ria;

12.1.2. Execútar os serviços conforme especificaço5 es deste Projeto Ba� sico e de súa proposta, com a alocaça5 o 

dos empregados necessa� rios ao perfeito cúmprimento das cla�úsúlas contratúais, ale�m de fornecer os materi-

ais e eqúipamentos, ferramentas e útensí�lios necessa� rios;

12.1.3.  Apresentar, antes de os serviços, aA  fiscalizaça5o do contrato, a docúmentaça5o dos fúnciona� rios com-

provando o ví�ncúlo empregatí�cio;

12.1.4. Emitir a ART – Anotaça5o de Responsabilidade Te�cnica oú RRT – Registro de Responsabilidade Te�cni-

ca no prazo ma�ximo de 05 (cinco) dias ú� teis apo� s a emissa5o da Ordem de Serviço;

12.1.5. Reparar, corrigir, remover oú súbstitúir, aA s súas expensas, no total oú em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetúados em qúe se verificarem ví�cios, defeitos oú incorreço5 es resúltantes da 

execúça5 o oú dos materiais empregados;

12.1.6.  Zelar para qúe seús empregados, envolvidos na prestaça5o dos serviços contratados se apresentem 

convenientemente trajados e devidamente identificados, fornecendo úniformes e os Eqúipamentos de Prote-

ça5 o Individúal (EPI) e coletiva (EPC), onde coúber, em acordo aA  legislaça5o de segúrança inerente aos servi-

ços;

12.1.7.  Responsabilizar–se pela estrita observaGncia das normas de segúrança interna e aqúelas determina-

das pelo Ministe�rio do Trabalho;

12.1.8. Assúmir a responsabilidade pelos encargos previdencia� rios e obrigaço5 es sociais previstos na legisla-

ça5 o social e trabalhista, bem como pelos encargos fiscais e comerciais resúltantes da adjúdicaça5o da licitaça5 o;
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12.1.9. Os serviços devera5o ser execútados conforme especificaço5 es anexas, cabendo aA  CONTRATADA a total 

responsabilidade pela perfeita execúça5o e fúncionamento dos mesmos, sem qúalqúer oG nús adicional aA  Admi-

nistraça5 o;

12.1.10. A CONTRATADA devera�  verificar todas as medidas no local, antes do iní�cio dos serviços, e qúalqúer 

divergeGncia encontrada comúnicarem aA  CONTRATANTE, sob pena de na5o poder qúestiona� -las posteriormen-

te;

12.1.11. Responder integralmente por perdas e danos qúe vier a caúsar a este O� rga5o oú a terceiros em raza5 o 

de aça5 o oú omissa5o, dolosa oú cúlposa, súa oú dos seús prepostos, independentemente de oútras cominaço5 es 

contratúais oú legais a qúe estiver sújeita, em especial aos artigos 14 e 17 a 27, do Co� digo de Defesa do Con-

súmidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.1.12. A Contratada devera�  manter todas as condiço5 es de habilitaça5o e qúalificaça5o exigidas na contrata-

ça5 o, bem como os qúe comprovem a regúlaridade de sitúaça5o de seús empregados e fornecer, sempre qúe so-

licitado, tais docúmentos;

12.1.13. Prestar todos os esclarecimentos qúe forem solicitados pela CONTRATANTE, dúrante o perí�odo de 

execúça5 o do objeto, bem como propiciar todas as facilidades indispensa�veis aA  fiscalizaça5o de súa execúça5o;

12.1.14.  Atender as determinaço5 es legais do servidor designado para acompanhar a execúça5o do serviço, 

bem como dirimir, júnto ao mesmo, as possí�veis dú� vidas na leitúra e interpretaça5o dos projetos te�cnicos;

12.1.15. Providenciar a imediata correça5o das deficieGncias, falhas oú irregúlaridades constatadas pela CON-

TRATANTE na execúça5o dos serviços;

12.1.16. A CONTRATADA devera�  manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execúça5 o dos 

serviços, recolhendo os entúlhos, dando-lhes o destino adeqúado e proceder aA  cúidadosa limpeza no local ao 

final da execúça5o, devolvendo-o aA s súas condiço5 es de úso;

12.1.17. A CONTRATADA devera�  descartar corretamente os resí�dúos de acordo com as normas da ABNT, Vi-

gilaG ncia Sanita� ria e demais o� rga5os de controle ambientais;

12.1.18. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas oú indiretas, tais como: sala� rios, transportes, en-

cargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdencia� rios e de ordem de classe, indenizaço5 es e qúaisqúer oútras 

qúe forem devidas aos seús empregados oú prepostos,  no desempenho dos serviços objeto deste Projeto 

Ba� sico, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qúalqúer ví�ncúlo empregatí�cio com os mesmos;

12.1.19. Entregar o objeto contratado conforme cronograma fí�sico-financeiro, conforme anexo III. 

12.1.20.  A CONTRATADA devera�  designar úm preposto, aceito pela administraça5o,  para representa� -la na 

execúça5 o do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e súbstitúto em súas aú-

seGncias;

12.1.21. Na5o podera�  transferir a terceiros, por qúalqúer forma, nem mesmo parcialmente a execúça5o do con-

trato, nem súbcontratar qúaisqúer das parcelas a qúe esta�  obrigada;

12.1.22. No interesse do cúmprimento do contrato, a fiscalizaça5o da CONTRATANTE podera�  exigir, por escri-

to, e jústificar, a súbstitúiça5o de empregados da empresa CONTRATADA, qúe devera�  cúmprir a exigeGncia no 

prazo de dois dias ú� teis;

12.1.23.  A CONTRATADA devera�  reforçar a súa eqúipe de te�cnicos e operacionais no local de execúça5o do 

serviço, caso fiqúe constatada insúficieGncia da mesma, a fim de permitir a perfeita execúça5o dos serviços ora 

contratados e manter, dúrante toda a execúça5o dos serviços, responsa�vel te�cnico atúante e com devido regis-

tro; 
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12.1.24. Todos os materiais a serem útilizados devera5o ser adeqúados aA  finalidade qúe se destinam. Devera5 o 

obedecer aA s especificaço5 es do presente memorial, aA s normas da ABNT, no qúe coúber e, na falta dessas ter 

súas caracterí�sticas reconhecidas em certificados oú laúdos emitidos por laborato� rios tecnolo� gicos idoG neos;

12.1.25. Se, por algúm motivo, hoúver necessidade de alteraça5o nas especificaço5 es do material a ser empre-

gado na execúça5o do serviço, a CONTRATADA devera�  jústificar tal alteraça5o, cabendo a aprovaça5o e/oú deci-

sa5 o final aA  fiscalizaça5o da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comúnicar previamente as ocorreGn-

cias qúe, eventúalmente, venham a comprometer, em todo oú em parte, a qúalidade da obra, considerar-se-a�  

qúe os mesmos foram execútados de forma irregúlar e, portanto, sera�  exigida a correça5o, reconstrúça5o e/oú 

súbstitúiça5 o desses serviços, sem qúalqúer oG nús aA  CONTRATANTE;

12.1.26. Em cúmprimento aA  Lei Múnicipal nº 2.319/2019 c/c art. 40 § 5º da Lei nº 8.666/93, as pessoas 

júrí�dicas vencedoras de licitaça5o e contratadas pelo Múnicí�pio de Piú� ma, ficam obrigadas a admitirem e 

manterem cidada5os  piúmenses egressos das únidades do sistema prisional do Estado do Espí�rito Santo 

como ma5 o de obra para execúça5o de serviços oú obras pú� blicas, nas segúintes proporço5 es:

I – Ate�  6 (seis) postos de trabalho: admissa5o facúltativa; 

II – De 6 (seis) a 10 (dez) postos de trabalho: 1 (úma) 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 (úm) sempre qúe o resúltado na5o significar nú� mero inteiro.

12.1.27. A contratada devera�  apresentar aA  Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social, em ate�  10 (dez) dias 

apo� s a Ordem de Serviço, o qúantitativo de postos de trabalho e o nú� mero reservado a egressos, bem como 

seú endereço eletroG nico para comúnicaça5o.

12.1.28. Em ate�  03 (treGs) dias apo� s a súa entrega, a Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social encaminhara�  

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

12.1.29. A contratada tera�  ate�  15 (qúinze) das para realizar a contrataça5o dos egressos, comúnicando o fato 

aA  Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social.

12.1.29.1. Caso  na5o  haja  cadastro  de  egressos  na  Secretaria  Múnicipal  de  AssisteGncia  Social,  conforme 

previso na Lei Múnicipal nº 2.319/2019, a empresa contratada ficara�  isenta de tal obrigaça5o.

12.1.30. O na5o cúmprimento deste item ensejara�  a aplicaça5o de múlta contratúal e súspensa5o do pagamento 

devido ate�  a comprovaça5o, conforme cla�úsúla de penalidades.

12.1.31. A inobservaGncia das disposiço5 es deste item, pelo prazo súperior a 03 (treGs) meses apo� s a Ordem de 

Serviço,  constitúira�  descúmprimento contratúal  absolúto,  o  qúe implicara�  na  rescisa5o  do contrato,  sem 

prejúí�zo de oútras sanço5 es, ale�m das ja�  previstas, momento em qúe sera�  pago o serviço oú a ma5o de obra ate�  

enta5 o realizada.

12.1.32.  Sera�  motivo de revogaça5o únilateral do contrato a ocorreGncia de qúalqúer caso de discriminaça5 o 

contra os egressos no aGmbito da empresa contratada e de súas atividades, seja em qúesto5 es remúnerato� rias 

oú por tratamento diferenciado frente aos seús demais empregados, assegúrado o direito de defesa.

12.1.33. A CONTRATADA devera� , mediante pre�via aútorizaça5o da SEMOS, desviar e organizar o traGnsito no 

local qúe sera�  execútada a obra, sinalizando adeqúadamente e disponibilizando todo material necessa� rio, 

sem gerar oG nús para a CONTRATANTE.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU� MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA� O
COMISSA� O PERMANENTE DE LICITAÇA� O - CPL

13.1. Fornecer aA  CONTRATADA todos os esclarecimentos necessa� rios para execúça5o dos serviços e demais 

informaço5 es qúe esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

13.2. Rejeitar no todo oú em parte os serviços entregúes, se em desacordo com este Projeto Ba� sico e normas 

te�cnicas vigentes.

13.3. Anotar em registro pro� prio e notificar, formal e tempestivamente,  aA  CONTRATADA, a ocorreGncia de 

eventúais imperfeiço5 es no cúrso de execúça5o dos serviços, fixando prazo para a súa correça5o.

13.4. Receber provisoriamente o serviço e verificar minúciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as 

especificaço5 es  constantes  deste  Projeto  Ba� sico  e  da  proposta,  para  fins  de  aceitaça5o  e  recebimentos 

definitivos. 

13.5. Efetúar o pagamento aA  CONTRATADA, na forma do item 14 do presente projeto ba� sico. 

14 – DO PAGAMENTO

14.1. O(s) pagamento(s) sera� (a5 o) efetúado(s) conforme o cronograma de desembolso financeiro ate�  30 (trin-

ta) dias apo� s a prestaça5o e confirmaça5o dos serviços execútados atrave�s de planilhas de mediço5 es apresenta-

das ate�  o 3º (terceiro) dia ú� til do meGs súbseqúente, e mediante a apresentaça5o aA  Prefeitúra Múnicipal, de do-

cúmento(s) fiscal(is) ha�bil(eis), sem emendas oú rasúras. 

14.2. A mediça5o sera�  atestada e liberada pela Fiscalizaça5o da Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma, apo� s ana� lise mi-

núciosa da docúmentaça5o da execúça5o dos serviços.

14.3. Ocorrendo erros na apresentaça5o do(s) docúmento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera� (a5 o) devolvido(s) aA  

contratada para correça5o, ficando estabelecido qúe o prazo para pagamento sera�  contado a partir da data de 

apresentaça5o da nova fatúra, devidamente corrigida, sem qúalqúer oG nús oú correça5o a ser paga pela Prefeitú-

ra de Piú� ma. 

14.4. A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, devera�  apresentar, com a nota fiscal/fatúra, declaraça5o confor-

me modelo constante do Anexo IV da Instrúça5o Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004 (súbstitú-

í�do pelo Anexo IV constante da IN RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso na5o o faça, ficara�  sújeita aA  

retença5 o de impostos e contribúiço5 es, de acordo com a referida Instrúça5o.

14.5. O Múnicí�pio de Piú� ma podera�  dedúzir do pagamento importaGncias qúe a qúalqúer tí�túlo lhe forem de-

vidos pela contratada, em decorreGncia de inadimplemento contratúal. 

14.6. O pagamento sera�  creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem banca� ria em conta corrente 

por ela indicada, úma vez satisfeitas as condiço5 es estabelecidas no Edital. 

14.6. E�  vedada a antecipaça5o de pagamentos.

14.7. Os pagamentos sera5o efetúados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e súas alteraço5 es, 

e somente sera5o liberados qúando a CONTRATADA apresentar os comprovantes segúintes:

14.8.1. PRIMEIRA FATURA 

 14.8.1.1. Anotaça5o de Responsabilidade Te�cnica 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; 

14.8.1.2. Matrí�cúla do serviço júnto ao INSS. 

14.8.2. SEGUNDA FATURA 
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14.8.2.1. A Contratada devera� , no ato da entrega do segúndo fatúramento e assim súcessivamente ate�  o ú� lti-

mo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdencia� rios, fiscais e comerciais 

relativos ao fatúramento do meGs imediatamente anterior ao do fatúramento qúe estiver sendo apresentado, 

ficando a liberaça5o do pagamento vincúlada aA  apresentaça5o dos citados docúmentos, devidamente aútentica-

dos; 

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

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

rios, fiscais e comerciais no período; 

14.8.2.2.  Nas gúias de recolhimento dos tribútos deve constar o nú� mero da nota fiscal correspondente. Em 

se tratando de ISS, devera�  constar na gúia de recolhimento: 

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b) Nú� mero, data e valor das notas fiscais de serviços as qúais se vincúlarem; 

c) Nú� mero do contrato.

14.8.2.3. Para efeito do recebimento da ú� ltima Nota Fiscal, ao te�rmino do contrato, devera�  a CONTRATADA 

apresentar as Certido5 es Negativas emitidas pelos o� rga5os e entidades competentes, a fim de comprovar a qúi-

taça5o de todos os encargos trabalhistas, previdencia� rios, fiscais e comerciais relativos aA  execúça5o do objeto 

contratúal bem como declaraça5o, sob as penas da lei, de qúe adimpliú todos os referidos encargos; 

14.8.2.4. A CONTRATADA devera� , sempre qúe solicitado e devidamente motivado pela administraça5o múni-

cipal, apresentar as informaço5 es relacionadas aos contratos de trabalho, para qúaisqúer fins, no prazo de 05 

(cinco) dias ú� teis.

14.8.3. TODAS AS FATURAS

14.8.3.1. Certida5o Negativa de De�bitos oú Certida5o Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pú� blica do 

Múnicí�pio de Piú� ma, com validade na data da apresentaça5o;

14.8.3.2. Certida5o Negativa de De�bitos oú Certida5o Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pú� blica do 

Estado do Espí�rito Santo, com validade na data da apresentaça5o;

14.8.3.3. Certida5o Negativa de De�bitos perante o Institúto Nacional de Segúridade Social – INSS, com valida-

de na data da apresentaça5o;

14.8.3.4. Certida5o Negativa de De�bitos perante o Fúndo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com vali-

dade na data da apresentaça5o;

14.8.3.5. Prova de Regúlaridade com os Tribútos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, refe-

rente aos tribútos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentaça5o;

14.8.3.6. Prova de Regúlaridade coma Fazenda Pú� blica nacional, expedida pela Procúradoria da Fazenda Na-

cional, referente aA  Dí�vida Ativa da Unia5o, com validade na data da apresentaça5o;

14.8.3.7. GFIP – Gúia de Recolhimento do FGTS e Informaço5 es aA  PrevideGncia devidamente aútenticada (Rela-

ça5 o de Empregados alocados na prestaça5o dos serviços);

14.8.3.8. GPS – Gúia da PrevideGncia Social devidamente aútenticada (com co� pia do CEI); i) Certida5o Negativa 

de  De�bitos  Trabalhistas  –  CNDT  –  expedida  pelo  TST  –  atrave�s  do  endereço  eletroG nico  http://

www.tst.jús.br/certidao;

14.8.3.9. Espelho da mediça5o qúe seja anexo as fatúras.

14.8.4. REAJUSTE DE VALORES

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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14.8.4.1. Os preços propostos podera5o ser reajústados, qúando o perí�odo de execúça5o dos serviços últrapas-

sar 12 (doze) meses a partir da data de apresentaça5o da proposta, desde qúe reqúerido pela CONTRATADA, 

sob pena de preclúsa5o.  Os preços podera5o reajústados para cobrir flútúaço5 es de cústo dos insúmos na mes-

ma proporça5o e periodicidade do í�ndice indicado no termo de Contrato aplicando se a segúinte fo� rmúla de re-

ajúste:

I1 – I0 

R=-------x V

I0

Onde: 

R= Reajúste 

I1 = I�ndice referente ao meGs anterior ao da anúalidade da data de apresentaça5o da proposta.

I0 = I�ndice referente ao meGs anterior aA  data de apresentaça5o da proposta. 

V = Valor da fatúra a ser reajústada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fúndaça5o Getú� lio Vargas. 

14.8.4.2. Caso o valor do í�ndice na5o esteja disponí�vel na data do ca� lcúlo do reajúste, sera�  útilizado o í�ndice 

qúe estiver disponí�vel, e o ca� lcúlo do reajúste sera�  corrigido no pagamento segúinte.

15 – DAS MEDIÇÕES

15.1. Os serviços objeto deste Projeto Ba� sico sera5o medidos em conformidade com as especificaço5 es da Pla-

nilha Orçamenta� ria, anexa ao Processo Licitato� rio, qúanto as súas medidas. 

15.2. A mediça5o deve ser docúmentada por úma memo� ria de ca� lcúlo de fa� cil comprovaça5o e confereGncia. 

15.3. Todo o serviço execútado qúe apresentar problemas de ma�  execúça5o podera�  na5o ser medido oú ser me-

dido parcialmente (a crite�rio da fiscalizaça5o), e a CONTRATADA so�  podera�  reapresentar o serviço para medi-

ça5 o com a reexecúça5o realizada de forma aceita� vel. 

15.4. Na5o sera�  objeto de mediça5o a reexecúça5o obrigato� ria de serviços qúe decorrerem de úma ma�  execúça5 o 

anterior.

15.5. Todas as mediço5 es devera5o ser acompanhadas de relato� rio fotogra� fico e dia� rios de obra qúe identifiqúe 

a real execúça5o dos serviços.

16 – DA VISITA TÉCNICA

16.1. E�  facúltado aA  licitante visita te�cnica aos locais onde os serviços sera5o execútados, qúe podera�  ser reali-

zada mediante solicitaça5o diretamente aA  Secretaria Múnicipal de Obras (SEMOS – Engenharia), por meio do 

telefone (28) 3520 – 1226 oú pelo e-mail: servicos@piúma.es.gov.br.

16.2. As visitas podera5o ser agendadas para os dias ú� teis (segúnda a sexta) ate�  2 (dois) dias ú� teis anteriores 

aA  data de abertúra da sessa5o pú� blica, no hora� rio das 10h aA s 12h e das 14h aA s 16h, qúando úma pessoa indica-

da pelo Secreta� rio Múnicipal de Obras (SEMOS), condúzira�  o(s) representante(s) da(s) empresa(s) aos locais 

onde sera5 o execútados os serviços. 

16.3. Para a vistoria o licitante, oú o seú representante legal, devera�  estar devidamente identificado, apresen-

tando docúmento de identidade civil e docúmento expedido pela empresa comprovando súa habilitaça5o para 

a realizaça5 o da vistoria.

16.4. Realizada oú na5o a visita te�cnica, o licitante devera� , para fins de qúalificaça5o te�cnica, apresentar Decla-

raça5 o de qúe tomoú conhecimento de todas as informaço5 es e das condiço5 es locais, para o cúmprimento das 
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obrigaço5 es, bem como edital e seús ANEXOS, e qúe conhece todos os aspectos pecúliares aA  execúça5o dos ser-

viços de qúe trata o presente edital, nada podendo fútúramente alegar para jústificar os preços propostos, 

devendo a declaraça5o ser assinada pelo representante da empresa.

17 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As empresas interessadas em participar do presente certame devera5o apresentar os segúintes docúmentos 

referente aA  qúalificaça5o te�cnica: 

17.1. Qualificação Técnica Profissional

17.1.1. Comprovaça5o de registro oú inscriça5o do responsa�vel te�cnico indicado no Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia – CREA oú no Conselho de Arqúitetúra e Urbanismo – CAU da regia5o da sede da em-

presa, va� lido na data da habilitaça5o;

17.1.1.1. Qúando da assinatúra do contrato, no caso de o responsa�vel te�cnico possúir Registro no CREA de 

oútro estado, sera�  necessa� rio a apresentaça5o do visto do CREA – ES, na forma da Resolúça5o 413/47 – CON-

FEA; 

17.1.2.  Comprovaça5o de qúe o licitante possúi profissionais devidamente reconhecidos pelo CREA/CAU, de 

ní�vel súperior, e qúe sejam detentores de Certido5 es de Acervo Te�cnico por execúça5o de serviços/obras de ca-

racterí�sticas semelhantes ao objeto deste Projeto Ba� sico;

17.1.2.1. As caracterí�sticas semelhantes para comprovaça5o da capacidade te�cnico-profissional do licitante, 

na forma do art. 30, I, da Lei Federal nº 8.666/93, sa5o, cúmúlativamente:

a) Comprovaça5o de qúe o profissional responsa�vel te�cnico pela execúça5o seja detentor de Certida5o de Acervo 

Te�cnico acompanhado de planilha, referente aA  Execúça5o de serviços relacionados aA  TUBO DE CONCRETO 

PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM;

b) Comprovaça5o de qúe o profissional responsa�vel te�cnico pela execúça5o seja detentor de Certida5o de Acervo 

Te�cnico acompanhado de planilha, referente aA  Execúça5o de serviços relacionados aA  EXECUÇÃO DE VIA EM 

PISO INTERTRAVADO, COM ESPESSURA 8CM E RESISTÊNCIA DE 35 MPA;

C) Comprovaça5o de qúe o profissional responsa�vel te�cnico pela execúça5o seja detentor de Certida5o de Acervo 

Te�cnico acompanhado de planilha, referente aA  Execúça5o de serviços relacionados aA  EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO DE 8 CM.

17.1.2.2. O(s) responsa�vel(eis) te�cnico(s) indicado(s) podera� (ao) ocúpar a posiça5o de:

a) diretor oú so� cio, comprovando vincúlaça5o com o licitante, ate�  a data da apresentaça5o dos docúmentos de 

habilitaça5 o e proposta, por meio de contrato social;

b) Integrante do qúadro permanente do licitante na condiça5o de empregado, comprovando vincúlaça5o com o 

licitante, ate�  a data da apresentaça5o dos docúmentos de habilitaça5o e proposta, por meio de carteira de tra-

balho e prevideGncia social (CTPS) oú ficha de registro de empregado;

c) Prestador de serviços do licitante, comprovando vincúlaça5o com o licitante, ate�  a data da apresentaça5o dos 

docúmentos de habilitaça5o e proposta, por meio de contrato de prestaça5o de serviços oú declaraça5o de con-

trataça5 o fútúra, conforme o caso;

17.1.2.2.1. O contrato de prestaça5o de serviços oú declaraça5o qúe se refira aA  obrigaça5o fútúra do profissional 

em responder tecnicamente pelo licitante devera�  especificar súa vincúlaça5o aA  execúça5o integral da obra/ser-

viço objeto desta licitaça5o e ser devidamente assinado pelo profissional com cieGncia de súa contrataça5 o;
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17.1.2.3. Sera�  admitido o somato� rio de atestados para comprovaça5o da experieGncia anterior do Responsa�vel 

Te�cnico, podendo inclúsive indicar mais de úm Responsa�vel Te�cnico, na execúça5o de todos os serviços discri-

minados;

17.1.2.4.  Na5o sera5o aceitos atestados e/oú Certido5 es de Acervos parciais, referentes a obras e/oú serviços 

em andamento.

17.1.3. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovaça5o da capacidade te�cnica – profissional 

devera�  acompanhar a execúça5o dos serviços, admitindo-se súa súbstitúiça5o por profissionais de experieGncia 

eqúivalente oú súperior, desde qúe aprovada para a Administraça5o. Para essa súbstitúiça5o, a qúalificaça5o te�c-

nica do profissional súbstitúto devera�  atender as mesmas exigeGncias deste Edital, comúnicando antecipada-

mente por escrito todo o teor desta súbstitúiça5o. 

17.1.4. No caso de dois oú mais licitantes indicarem úm mesmo profissional como responsa�vel te�cnico todas 

devera5 o ser inabilitadas.

17.2 Qualificação Técnica Operacional

17.2.1.  Comprovaça5o de registro oú Inscriça5o da empresa (Pessoa Júrí�dica) no Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia – CREA oú no Conselho de Arqúitetúra e Urbanismo – CAU da regia5o da sede da empresa 

va� lido na data da habilitaça5o; 

17.2.1.1. Caso a empresa vencedora da licitaça5o esteja sediada em oútro Estado, devera�  apresentar no ato da 

assinatúra do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES oú CAU – ES, na forma da Resolúça5o 413/47 – CONFEA; 

17.2.2. A Licitante devera�  apresentar declaraça5o formal sob as penas cabí�veis, da disponibilidade de veí�cúlos, 

ma� qúinas e eqúipamentos para a execúça5o dos serviços.

17.2.3. Indicaça5o do(s) Responsa�vel (is) Te�cnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente 

licitaça5 o, conforme ANEXO, a saber: 

17.2.3.1. A indicaça5o devera�  conter campo especí�fico com o aceite do(s) Responsa�vel (is) Te�cnico (s) indica-

do(s) acima pela empresa.

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS.

Julgamento das propostas: MENOR PREÇO GLOBAL.

Execução contratual: EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

18.1. A forma de adjúdicaça5o devera�  ser global úma vez qúe a possí�vel interface oú compatibilizaça5o entre os 

serviços  devera�  ser  realizada  por  úma  mesma  empresa,  de  forma  a  viabilizar  o  seú  gerenciamento  e 

corroborar a responsabilidade te�cnica, ale�m de contribúir para economia de escala. Na5o ha�  o qúe se falar em 

divisa5 o  do  objeto,  considerando  qúe  ha�  serviços  concomitantes,  para  drenagem,  pavimentaça5o,  ale�m  da 

constrúça5 o das edificaço5 es,  em qúe pese qúe a execúça5o por empresas distintas trara�  incompatibilidades 

constrútivas, na5o sendo via� vel tecnicamente, ale�m de trazer prejúí�zo para o conjúnto complexo oú perda da 

economia de escala. Com toda a fúndamentaça5o acima explanada, jústifica-se a adjúdicaça5o por preço global. 

18.2. A contratada devera�  fornecer todos os materiais e ma5o de obra necessa� rios para a execúça5o dos servi-

ços. 

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

GOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS. 

19 – DAS PENALIDADES
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19.1. A CONTRATADA devera�  observar rigorosamente as condiço5 es estabelecidas para a prestaça5o dos servi-

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

a) AdverteGncia, nos casos de peqúenos descúmprimentos do Termo de RefereGncia, qúe na5o gerem prejúí�zo 

para a Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma/ES;

b) Múlta de 0,2% (dois de�cimos por cento) incidente sobre o valor global da contrataça5o, por dia, ate�  o tri-

ge�simo dia de atraso, se os serviços na5o forem realizados qúando a CONTRATADA, sem jústa caúsa, deixar de 

cúmprir o prazo estabelecido para a execúça5o do objeto;

c) Múlta de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contrataça5o, nos casos em qúe a CONTRA-

TADA:

c.1) Prestar informaço5 es inexatas oú criar embaraços aA  fiscalizaça5o;

c.2) Transferir oú ceder as súas obrigaço5 es a terceiros;

c.3) Deixar de atender as determinaço5 es da fiscalizaça5o;

c.4) Cometer faltas reiteradas na execúça5o dos serviços.

d) Múlta de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contrataça5o, nos casos em qúe a CONTRA-

TADA:

d.1) Ocasionar, sem jústa caúsa, o atraso súperior a 30 (trinta) dias na execúça5o dos serviços;

d.2) Recúsar-se a execútar, sem jústa caúsa, no todo oú em parte, os serviços contratados;

d.3) Praticar, por aça5o oú omissa5o, qúalqúer ato qúe venha a caúsar danos a CONTRATANTE oú a terceiros,  

independentemente da obrigaça5o da CONTRATADA de reparar os danos caúsados.

e) Súspensa5o tempora� ria de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma/ES por 

úm perí�odo de 02 (dois) anos nos casos de recúsa de entrega do objeto contratado oú prestaça5o de serviços;

f) Declaraça5o de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça5o Pú� blica por úm perí�odo de 02 

(dois) anos, nos casos de pra� ticas de atos ilí�citos, inclúindo os atos qúe visam frústrar os objetivos da licita-

ça5o oú contrataça5o, tais como conlúio, fraúde, adúlteraça5o de docúmentos oú emissa5o de declaraça5 o falsa, 

inexecúça5 o contratúal, lentida5o e descúmprimento do prazo de execúça5o e/oú cronograma fí�sico-financeiro, 

por cúlpa da contratada. 

20 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES

20.1. A execúça5o do objeto devera�  observar a qúalidade dos prodútos/serviços, objeto desta licitaça5o devera�  

estar de acordo com os padro5 es e exigeGncias dos o� rga5os fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de EXCE-

LENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias necessa� rias conforme o as normas te�cnicas vigentes. 

20.2. No ato da Licitaça5o, dentre os docúmentos exigidos no Edital, a empresa devera�  apresentar úma PLANI-

LHA DE CUSTOS, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL.

20.3. Fazem parte deste Projeto Ba� sico os segúintes anexos:

ANEXO I – Estúdo Te�cnico Preliminar;

ANEXO II – Projeto ArqúitetoG nico;

ANEXO III – Planilha Orçamenta� ria;

ANEXO IV – Cronograma Fí�sico e Financeiro;

ANEXO V – Memo� ria de Ca� lcúlo;

ANEXO VII – Memorial Descritivo.
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ANDRESSA DE MORAES MIRANDA

Mat. 8668

Elaboraça5o do Projeto Ba� sico

Acato as informaço5 es contidas neste projeto ba� sico e as doú como boas, firmes e dentro das necessidades 

deste o� rga5 o.

ELCELIO SIQUEIRA BISSA

Mat. 8649

Secretário Municipal de Obras e Serviços
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ANEXO I - A

PROJETO, MEMORIAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Todos os docúmentos te�cnicos qúe compo5 em o presente anexo estara5o aA  disposiça5o de qúalqúer interessado 

e sera5 o devidamente públicados júntamente com a Tomada de Preços em docúmento avúlso.

• Planilha Orçamentária e Composições



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU� MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA� O
COMISSA� O PERMANENTE DE LICITAÇA� O - CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU� MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA� O
COMISSA� O PERMANENTE DE LICITAÇA� O - CPL

• Composição de Custo
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• Cronograma Físico-Financeiro
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• BDI
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ANEXO II 

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

AO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022  -  Contrataça5o de empresa para a execúça5o de serviços de 

Drenagem e Pavimentaça5o dos trechos das Rúas Ipatinga, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Menino 

Deús e  Vitorino Costa  e Drenagem da Rúa Baúrú trecho da Avenida Piú� ma,  localizadas no Múnicí�pio  de 

Piú� ma/ES.

LOCAL E DATA:

A

COMISSA� O PERMANENTE DE LICITAÇA� O DO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

O abaixo assinado, na qúalidade de responsa�vel legal pela Empresa             , vem pela presente, informar a 

V.Sª.,  qúe  o(a)  Senhor(a)  _______________________,  Carteira  de  Identidade  n.º              esta�  aútorizado  a 

acompanhar  a  TOMADA  DE  PREÇOS  em epí�grafe,  podendo para  tanto,  impúgnar,  transigir,  renúnciar  a 

recúrsos, reqúerer, assinar, enfim o qúe preciso for para o fiel cúmprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome(s) e assinatúra(s) do (s) responsa�vel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

ASSUNTO:  PROPOSTA  PARA  EXECUÇA� O  DA  OBRA  OBJETO  DO  EDITAL  DE  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º 

0XX/2022, cújo objeto e�  a Contrataça5o de empresa para a execúça5o de serviços de Drenagem e Pavimentaça5o 

dos trechos das Rúas Ipatinga,  Avenida Nossa Senhora dos Navegantes,  Menino Deús e  Vitorino Costa  e 

Drenagem da Rúa Baúrú trecho da Avenida Piú� ma, localizadas no Múnicí�pio de Piú� ma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

1) Pela  presente,  súbmetemos  aA  apreciaça5o  de  V.S.ªs.,  a  nossa  Proposta  relativa  aA  Tomada  de  Preços 

0XX/2022, em epí�grafe, assúmindo inteira responsabilidade por qúaisqúer erros oú omisso5 es qúe venham a 

ser verificados na preparaça5o da mesma e declarando aceitar as condiço5 es prescritas nos docúmentos desta 

TOMADA DE PREÇOS.

2) Nosso preço global para execúça5o e�  de R$ ______________ (valor por extenso), conforme descrito em nossa 

planilha orçamenta� ria de preços únita� rios.

3) A validade desta proposta e�  de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de súa apresentaça5o.

4) Os pagamentos sera5o de acordo com as mediço5 es atestadas pela engenharia do Múnicí�pio contratante.

5) A Proposta de Preços apresenta orçamento conforme preveG  o Edital de Licitaça5o.

6) O prazo de Execúça5o dos serviços sera�  de 05 (cinco) meses conforme Cronograma Fí�sico-Financeiro.

7) Declaramos qúe estamos de acordo e aceitamos todas as condiço5 es prescritas neste Edital e seús anexos.

8) Declaramos  qúe  no  preço  apresentado,  referente  ao  meGs  da  entrega  dos  envelopes,  estara5 o 

compreendidas todas as despesas, qúe direta oú indiretamente, decorram da execúça5o dos serviços objeto 

desta licitaça5o, inclúsive todos os tribútos incidentes sobre a mesma;

Atenciosamente,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome(s) e assinatúra(s) do(s) responsa�vel(eis) legal(ais) pela proponente
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

AO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022 -  Contrataça5o de empresa para a execúça5o de serviços de 

Drenagem e Pavimentaça5o dos trechos das Rúas Ipatinga, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Menino 

Deús e  Vitorino Costa  e Drenagem da Rúa Baúrú trecho da Avenida Piú� ma,  localizadas no Múnicí�pio  de 

Piú� ma/ES.

LOCAL E DATA:

Para  fins  de  participaça5o  no  Processo  de  Licitaça5o  acima  descrito,  a  empresa _____________________________, 

inscrita  no  CNPJ  sob  nº _____________________,  sediada ________________________,  por  interme�dio  de  seú  (úa) 

Representante  Legal  Sr.(ª). ___________________________,  profissa5o  _______________________,  portador  (a)  da RG nº 

_________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA:

a) qúe ate�  a presente data inexistem fatos impeditivos aA  súa participaça5o no referido processo licitata� rio, ci-

ente da obrigatoriedade de declarar ocorreGncias posteriores;

b) qúe na5 o incorre nas demais condiço5 es impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93; 

c) qúe na5o possúi em seú Qúadro de Pessoal nenhúm Servidor Pú� blico pertencente a entidade contratante 

responsa�vel pela licitaça5o;

d) qúe possúi eqúipe te�cnica devidamente qúalificada para realizaça5o dos serviços ora licitados

e) qúe em atendimento aA  norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constitúiça5o Federal, com redaça5 o dada 

pela emenda constitúcional n.º 20/98, qúe proí�be trabalho notúrno, perigoso oú insalúbre aos menores de 18 

anos e de qúalqúer trabalho a menores de 16 anos salvo na condiça5o de aprendiz a partir de 14 anos;

f) qúe tem pleno conhecimento do edital, qúe aceita seús termos e atende a todas as súas exigeGncias,  em 

obedieGncia ao disposto na Lei n° 8.666/93. 

g) qúe dispo5 e de veí�cúlos, ma�qúinas e eqúipamentos para a execúça5o do serviço, e qúe se compromete a em-

prega� -los de forma imediata e pelo prazo reqúerido qúando do iní�cio dos serviços, e, tambe�m, qúe eles se en-

contram em condiço5 es adeqúadas de útilizaça5o.

                         /     , (local e data).

(identificaça5o e assinatúra do declarante)

(Utilizar, se possí�vel, papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

AO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS N.º 0XX/2022 -  Contrataça5o de empresa para a execúça5o de serviços de 

Drenagem e Pavimentaça5o dos trechos das Rúas Ipatinga, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Menino 

Deús e  Vitorino Costa  e Drenagem da Rúa Baúrú trecho da Avenida Piú� ma,  localizadas no Múnicí�pio  de 

Piú� ma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

A empresa ________________________,  inscrita no CNPJ sob o n.º _________________________,  por interme�dio  de seú 

representante  legal  o(a)  Sr.(a) ____________________________,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº 

___________________ e  do  CPF  n.º __________________________,  DECLARA  seú  endereço  eletroG nico  (e-

mail)___________________, para notificar e receber deciso5 es proferidas no procedimento, qúe tera�  validade para 

cieGncia  ineqúí�voca,  prodúzindo  efeitos  para  contagem  de  prazos,  inclúsive  para  notificaça5o  qúando  a 

abertúra de processo para fins de aplicaça5o de penalidade oú sança5o administrativa.

_________________________________________________________________________________________________

Nome(s) e assinatúra(s) do (s) responsa�vel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

ASSUNTO:  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º  0XX/2022  -  Contrataça5o  de  empresa para a  execúça5o  de  serviços  de 

Drenagem e Pavimentaça5o dos trechos das Rúas Ipatinga,  Avenida Nossa Senhora dos Navegantes,  Menino 

Deús  e  Vitorino  Costa  e  Drenagem  da  Rúa  Baúrú  trecho  da  Avenida  Piú� ma,  localizadas  no  Múnicí�pio  de 

Piú� ma/ES.

LOCAL E DATA:

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qúalidade de responsa�vel pela Empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ___________________________, com sede na Rúa/Av. _____________________________, nº ________, Bairro __________________, 

Cidade  ______________,  UF  ________,  DECLARA,  para  fins  do  disposto  no  Edital  da  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº 

0XX/2022, sob as sanço5 es administrativas cabí�veis e sob as penas da lei,  ser Microempresa oú Empresa de 

Peqúeno Porte nos termos da legislaça5o vigente, na5o possúindo nenhúm dos impedimentos previstos no § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

_____________________________________________________________________________________________
Nome(s) e assinatúra(s) do (s) responsa�vel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

AO MUNICI�PIO DE PIU� MA/ES

ASSUNTO:  TOMADA  DE  PREÇOS  N.º  0XX/2022  -  Contrataça5o  de  empresa para a  execúça5o  de  serviços  de 

Drenagem e Pavimentaça5o dos trechos das Rúas Ipatinga,  Avenida Nossa Senhora dos Navegantes,  Menino 

Deús  e  Vitorino  Costa  e  Drenagem  da  Rúa  Baúrú  trecho  da  Avenida  Piú� ma,  localizadas  no  Múnicí�pio  de 

Piú� ma/ES.

LOCAL E DATA:

Declaramos qúe temos pleno conhecimento dos locais, das condiço5 es e todos os aspectos pecúliares aA  execúça5 o 

do serviço de OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇA� O DOS TRECHOS DAS RUAS IPATINGA, AVENIDA NOSSA 

SENHORA DOS NAVEGANTES, MENINO DEUS E VITORINO COSTA E DRENAGEM DA RUA BAURU TRECHO DA 

AVENIDA PIU� MA, conforme estipúlado no edital e seús anexos, reconhecendo ainda qúe tal circúnstaG ncia retira-

nos a possibilidade de qúalqúer alegaça5o fútúra para jústificar os preços propostos e necessidade de adeqúaça5 o 

de objeto e/oú recomposiça5o de preços qúanto ao aqúi declarado.

_____________________________________________________________________________________________
Nome(s) e assinatúra(s) do (s) responsa�vel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  PRESTAÇA� O  DE  SERVIÇO  DE  DRENAGEM  E 

PAVIMENTAÇA� O,  COM  FORNECIMENTO  DE  MA� O-DE-OBRA  E 

MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICI�PIO DE PIU� MA-

ES E A EMPRESA _____________________________.

O  MUNICÍPIO DE PIÚMA, Estado do Espí�rito Santo, com sede na Avenida  Felicindo Lopes, nº 238, Acaiaca, 

Piú� ma/ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.695/0001-18, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Múnicipal, Sr. 

Paulo  Celso  Cola  Pereira,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  e  de  oútro  lado  a  empresa 

_____________________________________________,  pessoa  júrí�dica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º 

_______________________________,   com  sede  na  Rúa ______________________________________  CEP: ______________________  , 

representada neste ato pelo Sr, brasileiro (a), (estado Civil),  inscrito no CPF sob n.º _________________________,  

residente na Rúa ________________________  CEP: __________________________,  doravante denominada  CONTRATADA, 

objeto da TOMADA DE PREÇOS N.º XXX/2022, oriúndo do Processo n.º 004.056/2022, da Secretaria Múnicipal 

de Obras e Serviços, devidamente homologado, resolvem assinar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei 

n.º 8.666/93 consolidada e demais legislaça5o pertinente, qúe reger-se-a�  pelas cla�úsúlas e condiço5 es segúintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – O presente contrato tem por objeto a  Contrataça5o de empresa para a execúça5o de serviços de Drenagem 

e  Pavimentaça5o  dos  trechos  das  Rúas  Ipatinga,  Avenida  Nossa  Senhora  dos  Navegantes,  Menino  Deús  e 

Vitorino Costa e Drenagem da Rúa Baúrú trecho da Avenida Piú� ma, localizadas no Múnicí�pio de Piú� ma/ES, 

conforme  especificaço5 es  contidas  no  Edital  da  Tomada  de  Preços  nº  0XX/2022 (Projeto  Ba� sico,  Planilha 

Orçamenta� ria, Cronograma Fí�sico-Financeiro e demais anexos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1 - O prazo de vigeGncia do presente contrato sera�  de  12 (doze) meses a partir da data da súa públicaça5 o, 

podendo ser prorrogado, conforme artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

2.2 - O prazo de iní�cio da prestaça5o de serviços e�  de 10 (dez) dias a partir da data de recebimento da Ordem de 

Serviço.

2.3 - O prazo de execúça5o da obra e�  de  05 (cinco) meses,  conforme cronograma fí�sico-financeiro,  podendo 

haver prorrogaça5o, conforme artigo 57, § 1º 8.666/93.

2.3 - As Ordens de Paralisaça5o, devidamente jústificadas por escrito nos aútos, súspendem o cúrso do prazo de 

execúça5o  do  contrato,  tornando a  correr  com a Ordem de  Reiní�cio  dos  serviços.  Devera�  ser  assegúrada  a 

públicidade das Ordens de Paralisaça5o e de Reiní�cio.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 - O valor global do presente Contrato e�  de R$ ____________________________(valor por extenso).

3.2 -  Os  valores  mensais  a  serem pagos aA  CONTRATADA,  sera5o  de  acordo com cada mediça5o,  Relato� rio  e 

Planilha dos serviços prestados emitidos, e ainda atestados pelo Gestor do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Os recúrsos financeiros para pagamento dos encargos resúltantes do presente contrato correra5o por conta 

da Dotaça5 o Orçamenta� ria abaixo discriminada.

Secretaria Múnicipal de Obras e Serviços

000014001.1545100413.070 

Elemento de Despesa: 449051

Ficha: 589

Fonte de Recúrso: 1990 (Fúndo Cidades)

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 - O(s) pagamento(s) sera� (a5 o) efetúado(s) conforme o cronograma de desembolso financeiro ate�  30 (trinta) 

dias apo� s a prestaça5o e confirmaça5o dos serviços execútados atrave�s de planilhas de mediço5 es apresentadas e 

mediante a apresentaça5o aA  Prefeitúra Múnicipal, de docúmento(s) fiscal(is) ha�bil(eis), sem emendas oú rasú-

ras.

5.2 – A mediça5o sera�  atestada e liberada pela Fiscalizaça5o da Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma, apo� s ana� lise minú-

ciosa da docúmentaça5o da execúça5o dos serviços.

5.3 – Ocorrendo erros na apresentaça5o do(s) docúmento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera� (a5 o) devolvido(s) aA  

contratada para correça5o, ficando estabelecido qúe o prazo para pagamento sera�  contado a partir da data de 

apresentaça5o da nova fatúra, devidamente corrigida, sem qúalqúer oG nús oú correça5o a ser paga pela Prefeitúra 

de Piú� ma.

5.4 – O(s) pagamento(s) sera� (a5 o) efetúado(s) conforme confirmaça5o dos serviços execútados atrave�s de plani-

lhas de mediço5 es apresentadas e mediante a apresentaça5o aA  Prefeitúra Múnicipal, de docúmento(s) fiscal(is) 

ha�bil(eis), sem emendas oú rasúras.

5.5 - A CONTRATADA, optante pelo Simples, devera�  apresentar, com a nota fiscal/fatúra, declaraça5o, conforme 

modelo constante do Anexo IV da Instrúça5o Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (súbstitúí�do pelo Anexo IV 

constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso na5o o faça, ficara�  sújeita aA  retença5o de imposto 

e contribúiço5 es, de acordo com a referida Instrúça5o.

5.6 –  O Múnicí�pio de Piú� ma podera�  dedúzir do pagamento importaGncias qúe a qúalqúer tí�túlo lhe forem devi-

dos pela contratada, em decorreGncia de inadimplemento contratúal.
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5.7 - O pagamento sera�  creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem banca� ria em conta-corrente por 

ela indicada oú por meio de ordem banca� ria para pagamento de fatúras com co� digo de barras, úma vez satisfei-

tas as condiço5 es estabelecidas no Edital.

5.8 - O pagamento, mediante a emissa5o de qúalqúer modalidade de ordem banca� ria, sera�  realizado desde qúe a 

CONTRATADA efetúe a cobrança de forma a permitir o cúmprimento das exigeGncias legais, principalmente no 

qúe se refere aA s retenço5 es tribúta� rias.

5.9 - E�  vedada a antecipaça5o de pagamentos.

5.10 - Os pagamentos sera5o efetúados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e súas alteraço5 es, e 

somente sera5o liberados qúando a CONTRATADA apresentar os comprovantes segúintes:

5.6.1 - PRIMEIRA FATURA 

• Anotaça5o de Responsabilidade Te�cnica do presente contrato – ART/CREA; 

a) Caso a empresa ganhadora da licitaça5o estiver sediada em oútro Estado, devera�  tambe�m providenciar a Cer-

tida5 o de Registro e Regúlaridade com o visto no CREA-ES, qúe devera�  ser apresentado júntamente com a ART 

(Anotaça5 o de Responsabilidade Te�cnica), conforme o caso; 

• Matrí�cúla do serviço júnto ao INSS. 

5.6.2 - SEGUNDA FATURA 

a)  Contratada devera� , no ato da entrega do segúndo fatúramento e assim súcessivamente ate�  o ú� ltimo, apresen-

tar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdencia� rios, fiscais e comerciais relativos ao 

fatúramento do meGs imediatamente anterior ao do fatúramento qúe estiver sendo apresentado, ficando a libe-

raça5o do pagamento vincúlada aA  apresentaça5o dos citados docúmentos, devidamente aútenticados; 

a.1) A docúmentaça5o acima referida devera�  vir acompanhada de relato� rio especificado e de declaraça5o 

da CONTRATADA, sob as penas da lei, de qúe adimpliú todos os encargos trabalhistas, previdencia� rios, 

fiscais e comerciais no perí�odo; 

b) Nas gúias de recolhimento dos tribútos deve constar o nú� mero da nota fiscal correspondente. Em se tratando 

de ISS, devera�  constar na gúia de recolhimento: 

b.1) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b.2) Nú� mero, data e valor das notas fiscais de serviços as qúais se vincúlarem; 

b.3) Nú� mero do contrato. 

c) Para efeito do recebimento da ú� ltima Nota Fiscal, ao te�rmino do contrato, devera�  a CONTRATADA apresentar 

as Certido5 es Negativas emitidas pelos o� rga5os e entidades competentes, a fim de comprovar a qúitaça5 o de todos 

os encargos trabalhistas, previdencia� rios, fiscais e comerciais relativos aA  execúça5o do objeto contratúal bem 

como declaraça5o, sob as penas da lei, de qúe adimpliú todos os referidos encargos;
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d) A CONTRATADA devera� ,  sempre qúe solicitado e  devidamente motivado pela  administraça5o  múnicipal, 

apresentar as informaço5 es relacionadas aos contratos de trabalho, para qúaisqúer fins, no prazo de 05 (cinco) 

dias ú� teis.

5.6.3 - TODAS AS FATURAS 

a) Certida5o Negativa de De�bitos oú Certida5o Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pú� blica do Múnicí� -

pio de Piú� ma, com validade na data da apresentaça5o; 

b) Certida5o Negativa de De�bitos oú Certida5o Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pú� blica do Estado 

do Espí�rito Santo, com validade na data da apresentaça5o; 

c) Certida5o Negativa de De�bitos perante o Institúto Nacional de Segúridade Social – INSS, com validade na data 

da apresentaça5o;

d) Certida5o Negativa de De�bitos perante o Fúndo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com validade na 

data da apresentaça5o;

e) Prova de Regúlaridade com os Tribútos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos 

tribútos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentaça5o; 

f) Prova de Regúlaridade coma Fazenda Pú� blica Nacional, expedida pela Procúradoria da Fazenda Nacional, re-

ferente aA  Dí�vida Ativa da Unia5o, com validade na data da apresentaça5o; 

g) GFIP – Gúia de Recolhimento do FGTS e Informaço5 es aA  PrevideGncia devidamente aútenticada (Relaça5 o de 

Empregados alocados na prestaça5o dos serviços); 

h) GPS – Gúia da PrevideGncia Social devidamente aútenticada (com co� pia do CEI); i) Certida5o Negativa de De�bi-

tos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- atrave�s do endereço eletroG nico http://www.tst.jús.br/certidao;

i) Espelho da mediça5o qúe seja anexo as fatúras; 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE VALORES 

6.1 - Os preços propostos podera5o ser reajústados, qúando o perí�odo de execúça5o dos serviços últrapassar 12 

(doze) meses a partir da data de apresentaça5o da proposta, desde qúe reqúerido pela contratada, sob pena de 

preclúsa5 o. Os preços podera5o ser reajústados a partir da data, para cobrir flútúaço5 es de cústo dos insúmos na 

mesma proporça5o e periodicidade do í�ndice indicado no termo de Contrato aplicando se a segúinte fo� rmúla de 

reajúste:

I1 – I0 

R=-------x V

I0

Onde: 

R= Reajúste 

I1 = I�ndice referente ao meGs anterior ao da anúalidade da data de apresentaça5o da proposta.
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I0 = I�ndice referente ao meGs anterior aA  data de apresentaça5o da proposta. 

V = Valor da fatúra a ser reajústada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fúndaça5o Getú� lio Vargas. 

6.2. Caso o valor do í�ndice na5o esteja disponí�vel na data do ca� lcúlo do reajúste, sera�  útilizado o í�ndice qúe 

estiver disponí�vel, e o ca� lcúlo do reajúste sera�  corrigido no pagamento segúinte.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Execútar os serviços com rigorosa observaGncia aos desenhos do projeto e obedieGncias as prescriço5 es e exi-

geGncias contidas no memorial descritivo, crite�rios de mediça5o e Planilha Orçamenta� ria;

7.2 - Execútar os serviços conforme especificaço5 es deste Projeto Ba� sico e de súa proposta, com a alocaça5 o dos 

empregados necessa� rios ao perfeito cúmprimento das cla�úsúlas contratúais, ale�m de fornecer os materiais e 

eqúipamentos, ferramentas e útensí�lios necessa� rios;

7.3 - Apresentar, antes de os serviços, aA  fiscalizaça5o do contrato, a docúmentaça5o dos fúnciona� rios comprovan-

do o ví�ncúlo empregatí�cio;

7.4 - Emitir a ART – Anotaça5o de Responsabilidade Te�cnica oú RRT – Registro de Responsabilidade Te�cnica no 

prazo ma� ximo de 05 (cinco) dias ú� teis apo� s a emissa5o da Ordem de Serviço;

7.5 - Reparar, corrigir, remover oú súbstitúir, aA s súas expensas, no total oú em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, os serviços efetúados em qúe se verificarem ví�cios, defeitos oú incorreço5 es resúltantes da execúça5 o 

oú dos materiais empregados;

7.6 - Zelar para qúe seús empregados, envolvidos na prestaça5o dos serviços contratados se apresentem conve-

nientemente trajados e devidamente identificados, fornecendo úniformes e os Eqúipamentos de Proteça5 o Indi-

vidúal (EPI) e coletiva (EPC), onde coúber, em acordo aA  legislaça5o de segúrança inerente aos serviços;

7.7 - Responsabilizar–se pela estrita observaGncia das normas de segúrança interna e aqúelas determinadas pelo 

Ministe�rio do Trabalho;

7.8 - Assúmir a responsabilidade pelos encargos previdencia� rios e obrigaço5 es sociais previstos na legislaça5 o so-

cial e trabalhista, bem como pelos encargos fiscais e comerciais resúltantes da adjúdicaça5o da licitaça5 o;

7.9 - Os serviços devera5o ser execútados conforme especificaço5 es anexas, cabendo aA  CONTRATADA a total res-

ponsabilidade pela perfeita execúça5o e fúncionamento dos mesmos, sem qúalqúer oG nús adicional aA  Administra-

ça5o;

7.10 - A CONTRATADA devera�  verificar todas as medidas no local, antes do iní�cio dos serviços, e qúalqúer di-

vergeGncia encontrada comúnicarem aA  CONTRATANTE, sob pena de na5o poder qúestiona� -las posteriormente;

7.11 - Responder integralmente por perdas e danos qúe vier a caúsar a este O� rga5o oú a terceiros em raza5 o de 

aça5 o oú omissa5o, dolosa oú cúlposa, súa oú dos seús prepostos, independentemente de oútras cominaço5 es con-

tratúais oú legais a qúe estiver sújeita, em especial aos artigos 14 e 17 a 27, do Co� digo de Defesa do Consúmidor 

(Lei nº 8.078, de 1990);



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU� MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA� O
COMISSA� O PERMANENTE DE LICITAÇA� O - CPL

7.12 - A Contratada devera�  manter todas as condiço5 es de habilitaça5o e qúalificaça5o exigidas na contrataça5 o, 

bem como os qúe comprovem a regúlaridade de sitúaça5o de seús empregados e fornecer, sempre qúe solicita-

do, tais docúmentos;

7.13 - Prestar todos os esclarecimentos qúe forem solicitados pela CONTRATANTE, dúrante o perí�odo de execú-

ça5o do objeto, bem como propiciar todas as facilidades indispensa�veis aA  fiscalizaça5o de súa execúça5o;

7.14 - Atender as determinaço5 es legais do servidor designado para acompanhar a execúça5o do serviço, bem 

como dirimir, júnto ao mesmo, as possí�veis dú� vidas na leitúra e interpretaça5o dos projetos te�cnicos;

7.15 -  Providenciar a imediata correça5o das deficieGncias, falhas oú irregúlaridades constatadas pela CONTRA-

TANTE na execúça5o dos serviços;

7.16 -  A CONTRATADA devera�  manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execúça5 o dos ser-

viços, recolhendo os entúlhos, dando-lhes o destino adeqúado e proceder aA  cúidadosa limpeza no local ao final 

da execúça5o, devolvendo-o aA s súas condiço5 es de úso;

7.17 -  A CONTRATADA devera�  descartar corretamente os resí�dúos de acordo com as normas da ABNT, VigilaG n-

cia Sanita� ria e demais o� rga5os de controle ambientais;

7.18 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas oú indiretas, tais como: sala� rios, transportes, encargos 

sociais, fiscais, trabalhistas, previdencia� rios e de ordem de classe, indenizaço5 es e qúaisqúer oútras qúe forem 

devidas aos seús empregados oú prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Ba� sico, ficando, 

ainda, a CONTRATANTE isenta de qúalqúer ví�ncúlo empregatí�cio com os mesmos;

7.19 - Entregar o objeto contratado conforme cronograma fí�sico-financeiro, conforme anexo III.

7.20 - A CONTRATADA devera�  designar úm preposto, aceito pela administraça5o, para representa� -la na execúça5o 

do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e súbstitúto em súas aúseGncias;

7.21 - Na5 o podera�  transferir a terceiros, por qúalqúer forma, nem mesmo parcialmente a execúça5o do contrato, 

nem súbcontratar qúaisqúer das parcelas a qúe esta�  obrigada;

7.22 - No interesse do cúmprimento do contrato, a fiscalizaça5o da CONTRATANTE podera�  exigir, por escrito, e 

jústificar, a súbstitúiça5o de empregados da empresa CONTRATADA, qúe devera�  cúmprir a exigeGncia no prazo de 

dois dias ú� teis;

7.23 - A CONTRATADA devera�  reforçar a súa eqúipe de te�cnicos e operacionais no local de execúça5o do serviço, 

caso fiqúe constatada insúficieGncia da mesma, a fim de permitir a perfeita execúça5o dos serviços ora contrata-

dos e manter, dúrante toda a execúça5o dos serviços, responsa�vel te�cnico atúante e com devido registro;

7.24 - Todos os materiais a serem útilizados devera5o ser adeqúados aA  finalidade qúe se destinam. Devera5 o obe-

decer aA s especificaço5 es do presente memorial, aA s normas da ABNT, no qúe coúber e, na falta dessas ter súas ca-

racterí�sticas reconhecidas em certificados oú laúdos emitidos por laborato� rios tecnolo� gicos idoG neos;

7.25 - Se, por algúm motivo, hoúver necessidade de alteraça5o nas especificaço5 es do material a ser empregado 

na execúça5o do serviço, a CONTRATADA devera�  jústificar tal alteraça5o, cabendo a aprovaça5o e/oú decisa5 o final 

aA  fiscalizaça5o da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comúnicar previamente as ocorreGncias qúe, 

eventúalmente, venham a comprometer, em todo oú em parte, a qúalidade da obra, considerar-se-a�  qúe os mes-
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mos foram execútados de forma irregúlar e, portanto, sera�  exigida a correça5o, reconstrúça5o e/oú súbstitúiça5o 

desses serviços, sem qúalqúer oG nús aA  CONTRATANTE;

7.26 - Em cúmprimento aA  Lei Múnicipal nº 2.319/2019 c/c art. 40 § 5º da Lei nº 8.666/93, as pessoas júrí�dicas 

vencedoras de licitaça5o e contratadas pelo Múnicí�pio de Piú� ma, ficam obrigadas a admitirem e manterem cida-

da5 os piúmenses egressos das únidades do sistema prisional do Estado do Espí�rito Santo como ma5o de obra 

para execúça5o de serviços oú obras pú� blicas, nas segúintes proporço5 es:

I – Ate�  6 (seis) postos de trabalho: admissa5o facúltativa; 

II – De 6 (seis) a 10 (dez) postos de trabalho: 1 (úma) 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 (úm) sempre qúe o resúltado na5o significar nú� mero inteiro.

7.27 - A contratada devera�  apresentar aA  Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social, em ate�  10 (dez) dias apo� s a 

Ordem de Serviço,  o qúantitativo de postos de trabalho e o nú� mero reservado a egressos,  bem como seú 

endereço eletroG nico para comúnicaça5o.

7.28 - Em ate�  03 (treGs) dias apo� s a súa entrega, a Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social encaminhara�  a 

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

7.29 - A contratada tera�  ate�  15 (qúinze) das para realizar a contrataça5o dos egressos, comúnicando o fato aA  

Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social.

7.29.1 - Caso na5o haja cadastro de egressos na Secretaria Múnicipal de AssisteGncia Social, conforme previso na 

Lei Múnicipal nº 2.319/2019, a empresa contratada ficara�  isenta de tal obrigaça5o.

7.30 - O na5o cúmprimento deste item ensejara�  a aplicaça5o de múlta contratúal e súspensa5o do pagamento 

devido ate�  a comprovaça5o, conforme cla� úsúla de penalidades.

7.31 - A inobservaGncia das disposiço5 es deste item, pelo prazo súperior a 03 (treGs) meses apo� s a Ordem de 

Serviço,  constitúira�  descúmprimento  contratúal  absolúto,  o  qúe  implicara�  na  rescisa5o  do  contrato,  sem 

prejúí�zo de oútras sanço5 es, ale�m das ja�  previstas, momento em qúe sera�  pago o serviço oú a ma5o de obra ate�  

enta5o realizada.

7.32 - Sera�  motivo de revogaça5o únilateral do contrato a ocorreGncia de qúalqúer caso de discriminaça5 o contra 

os egressos no aGmbito da empresa contratada e de súas atividades, seja em qúesto5 es remúnerato� rias oú por 

tratamento diferenciado frente aos seús demais empregados, assegúrado o direito de defesa.

7.33 - A CONTRATADA devera� , mediante pre�via aútorizaça5o da SEMOS, desviar e organizar o traGnsito no local 

qúe sera�  execútada a obra, sinalizando adeqúadamente e disponibilizando todo material necessa� rio, sem gerar 

oG nús para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Fornecer aA  CONTRATADA todos os esclarecimentos necessa� rios para execúça5o dos serviços e demais infor-

maço5 es qúe esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

8.2. Rejeitar no todo oú em parte os serviços entregúes, se em desacordo com este Projeto Ba� sico e normas te�c-

nicas vigentes.
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8.3. Anotar em registro pro� prio e notificar, formal e tempestivamente, aA  CONTRATADA, a ocorreGncia de eventú-

ais imperfeiço5 es no cúrso de execúça5o dos serviços, fixando prazo para a súa correça5o.

8.4. Receber provisoriamente o serviço e verificar minúciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as 

especificaço5 es constantes deste Projeto Ba� sico e da proposta, para fins de aceitaça5o e recebimentos definitivos. 

8.5. Efetúar o pagamento aA  CONTRATADA, na forma cla�úsúla qúinta do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO MEIO AMBIENTE

9.1 - A CONTRATADA devera�  adotar todas as precaúço5 es para evitar agresso5 es ao meio ambiente, mantendo o 

local de trabalho adeqúado aA s exigeGncias de limpeza, higiene e segúrança.

9.2 - A CONTRATADA fica responsa�vel, inclúsive por atos de seús empregados, pela preservaça5o da flora e da 

faúna existente, de acordo com a legislaça5o e normas vigentes.

9.3 - Sa5 o de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qúalqúer oG nús para a CONTRATANTE:

a) A restaúraça5o de eventúais agresso5 es ao ambiente qúe por súa cúlpa tenham ocorrido, nos termos de-

finidos pelo o� rga5o fiscalizador.

b) As múltas qúe venham a ser aplicadas pelos o� rga5os e entidades de fiscalizaça5o 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 podera�  ser alterado, com as devidas jústificativas, nos segúintes casos:

10.1.1 - Unilateralmente pela Administraça5o:

a) Qúando hoúver modificaça5o das especificaço5 es, para melhor adeqúaça5o te�cnica aos seús objetivos;

b) Qúando necessa� ria a modificaça5o do prazo oú do valor contratúal em decorreGncia de acre�scimo oú 

diminúiça5o qúantitativa de seú objetivo, observados os limites legais estabelecidos nos para� grafos 1º e 

2º do artigo 65 da Lei 8.666/93;

10.1.2 – Por acordo entre as partes:

a) Qúando necessa� ria a modificaça5o do regime de execúça5o da obra, em face de verificaça5o te�cnica da 

inaplicabilidade dos termos contratúais origina� rios;

b) Quando necessária a modificação 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 – DA FISCALIZAÇÃO
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11.1 - O acompanhamento, o atesto e a fiscalizaça5o do serviço sera5o exercidos por representante da CONTRA-

TANTE, neste ato denominado FISCAL DE EXECUÇA� O DE OBRA, ficando nomeada a Sra. Andressa de Moraes 

Miranda, Matrícula nº 8668, devidamente credenciado, ao qúal competira�  dirimir as dú� vidas qúe súrgirem no 

cúrso da execúça5o, dando cieGncia de túdo aA  CONTRATADA (Art. 67, da Lei nº 8.666/93), com as segúintes obri-

gaço5 es:

a) O Fiscal devera�  elaborar relato� rios te�cnicos financeiros mensais, contendo informaço5 es do andamento da 

obra sob os aspectos te�cnicos, financeiros e administrativos, os problemas verificados e as provideGncias a se-

rem tomadas, túdo em conformidade com as aço5 es descritas neste Termo de RefereGncia e demais normas vigen-

tes. 

b) Conferir toda docúmentaça5o da contratada para efeitos de pagamento das mediço5 es apresentadas.

c) O fiscal devera�  monitorar constantemente a qúalidade dos serviços para evitar súa degeneraça5o, devendo in-

tervir para corrigir oú aplicar as sanço5 es previstas no edital e no Contrato Administrativo, qúando verificar úm 

vie�s contí�núo de desconformidade na prestaça5o dos serviços aA  qúalidade exigida.

d) A fiscalizaça5o qúe trata esta Cla�úsúla na5o exclúi nem redúz a responsabilidade da CONTRATADA, ate�  mesmo 

perante terceiro, por qúalqúer irregúlaridade, inclúsive resúltante de imperfeiço5 es te�cnicas, emprego de mate-

rial inadeqúado oú de qúalidade inferior e, na ocorreGncia desta, na5o implica corresponsabilidade do CONTRA-

TANTE oú de seús agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com súas alteraço5 es).

e) Fiscalizaça5o mensal (a ser feita antes do pagamento da mediça5o).

f) Fiscalizaça5o dia� ria da execúça5o da obra. 

g) Verificar se a contratada esta�  execútando o serviço de qúalidade, oú em conformidade com a planilha. 

h) Cabera�  aA  CONTRATADA atender prontamente a qúaisqúer exigeGncias da fiscalizaça5o inerentes ao objeto do 

Contrato, sem qúe disso decorra qúalqúer oG nús para o contratante, na5o implicando a atividade da fiscalizaça5 o 

em qúalqúer exclúsa5o oú redúça5o da responsabilidade da CONTRATADA, inclúsive perante terceiros, por qúal-

qúer irregúlaridade. 

i) Verificar se os fúnciona� rios da empresa esta5o útilizando os eqúipamentos de segúrança conforma normas exi-

gidas pelo Ministe�rio do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO

12.1 - Os serviços sera5o medidos em conformidade com as especificaço5 es da Planilha Orçamenta� ria e Cronogra-

ma fí�sico-financeiro, anexa ao Processo Licitato� rio, qúanto as súas medidas.

12.2 - A mediça5o deve ser docúmentada por úma memo� ria de ca� lcúlo de fa� cil comprovaça5o e confereGncia. 

12.3 - Todo o serviço execútado qúe apresentar problemas de ma�  execúça5o na5o sera�  medido, oú se o problema 

execútivo for detectado apo� s o serviço estar inclúí�do em úma mediça5o anterior, o serviço devera�  ser retirado 

da mediça5o ate�  qúe o EXECUTANTE reexecúte o serviço de forma aceita� vel. 
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12.4 - Na5 o sera�  objeto de mediça5o a execúça5o obrigato� ria de serviços qúe decorrerem de úma ma�  execúça5o an-

terior.

12.5 - Todas as mediço5 es devera5o ser acompanhadas de relato� rio fotogra� fico, qúe identifiqúe a real execúça5o 

dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 –  A CONTRATADA na5o podera�  transferir a terceiros,  por qúalqúer forma, nem mesmo parcialmente a 

execúça5o do contrato, nem súbcontratar qúaisqúer das parcelas a qúe esta�  obrigada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 - No ato da assinatúra do contrato a Contratada fornecera�  garantia de 5% (cinco) do valor arrematado, na 

forma previstas no “capút” e § 1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, como garantia do fiel cúmprimento de todas 

as obrigaço5 es contratúais.

14.1.1 - A inobservaGncia do prazo fixado para apresentaça5o da garantia acarretara�  a aplicaça5o de múlta 

de 0,07% (sete cente�simos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, ate�  o ma�ximo de 2% 

(dois por cento). 

14.1.2 - O atraso súperior a 25 (vinte e cinco) dias aútoriza a Administraça5o a retença5o no momento do 

pagamento da 1ª parcela do valor referente aA  garantia. 

14.2 - A garantia prestada sera�  liberada oú restitúí�da, no prazo ma�ximo 30 (trinta) dias apo� s a assinatúra do 

termo  de  recebimento  definitivo  dos  serviços  objetos  desta  licitaça5o,  qúando  em  dinheiro,  atúalizada 

monetariamente conforme dispo5 e o para� grafo 4º do artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

14.3  -  No  caso  de  acre�scimo  no  valor  contratúal,  a  Contratada,  obriga-se  a  complementar,  na  mesma 

modalidade, o valor referente aA  diferença da garantia. 

14.4 - O Contratante podera�  descontar do valor da garantia contratúal importaGncia qúe a qúalqúer tí�túlo lhe for 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO OBJETO

15.1 - A CONTRATADA respondera�  pela solidez e segúrança dos serviços realizados pelo prazo irredútí�vel de 05 

(cinco) anos, assim como em raza5o dos materiais, nos termos do art. 618 do Co� digo Civil – Lei nº 10.406/2002.

15.2 -  Dúrante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qúalqúer defeito relacionado aA  ma�  exe-

cúça5 o dos serviços previstos no Projeto Ba� sico, sempre qúe hoúver solicitaça5o, sem oG nús para a Contratante. 

15.3 - A Contratada devera�  atender as solicitaço5 es para conserto,  corrigir defeitos apresentados oú efetúar 

súbstitúiço5 es, em prazo na5o súperior a 10 (dez) dias corridos dentro do perí�odo de garantia. 

15.4 - Caso o reparo na5o possa ser conclúí�do, o material defeitúoso devera�  ser súbstitúí�do imediatamente por 

oútro ideGntico oú súperior, em perfeitas condiço5 es de útilizaça5o.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

16.1–  Constitúem  motivos  para  rescisa5o  do  Contrato,  com  base  nos  arts.  77  e  78  da  Lei  nº  8.666/1993, 

independentemente dos sanço5 es legais e contratúais aplica� veis:

a) A inexecúça5o total oú imparcial do contrato;

b) A decretaça5o de faleGncia oú a instaúraça5o de insolveGncias civil, dissolúça5o da sociedade oú o falecimento 

do proprieta� rio, em caso de irma individúal;

c) A  alteraça5o  social  oú  a  modificaça5o  da  finalidade  oú  da  estrútúra  da  CONTRATADA,  de  forma  qúe 

prejúdiqúem a execúça5o do Contrato;

d) A paralisaça5o  dos  trabalhos,  sem motivos  jústificado e pre�via  comúnicaça5o  aA  Administraça5o  por prazo 

súperior a 30 (trinta) dias consecútivos;

e) O na5 o cúmprimento de cla�úsúlas contratúais, especificaço5 es projetos e prazos;

f) O atraso injústificado no iní�cio da prestaça5o dos serviços;

g) A  súbcontrataça5o  total  oú  parcial  do  objeto  sem  anúeGncia  da  CONTRATANTE,  a  associaça5o  da 

CONTRATADA com oútrem, a cessa5o oú transfereGncia total oú parcial, bem como a fúsa5o, cisa5o oú incorporaça5 o;

h) O desatendimento das determinaço5 es regúlares de aútoridades designada para acompanhar e fiscalizar a 

súa execúça5o, anotadas na forma do para� grafo 1º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993;

i) O cometimento reiterado de falhas na súa execúça5o;

j) A  ocorreGncia  de  caso  fortúito  oú  força  maior,  regúlarmente  comprovado,  impeditiva  da  execúça5 o  do 

contrato;

16.2 – Constitúi motivo ainda para a rescisa5o contratúal a inobservaGncia da Lei Múnicipal nº 2.319/2019, qúe 

dispo5 e sobre o Programa Múnicipal de Apoio aos Egressos do Sistema Prisional do Espí�rito Santo – PMAE

16.3 - A rescisa5o do contrato podera�  ser determinada por ato únilateral e escrito da Administraça5o, amiga� vel oú 

júdicial, nos moldes do art. 79 da lei 8.666/1993.

16.4 - A rescisa5o contratúal sera�  formalmente motivada nos aútos do processo, segúrado o contradito� rio e a 

ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DAS PENALIDADES

17.1.  A  CONTRATADA  devera�  observar  rigorosamente  as  condiço5 es  estabelecidas  para  a  prestaça5o  dos 

serviços, sújeitando-se aA s penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a) AdverteGncia, nos casos de peqúenos descúmprimentos do Termo de RefereGncia, qúe na5o gerem prejúí�zo 

para a Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma/ES;

b)  Múlta  de 0,2% (dois  de�cimos por cento)  incidente sobre o valor  global  da contrataça5o,  por dia,  ate�  o 

trige�simo dia de atraso, se os serviços na5o forem realizados qúando a CONTRATADA, sem jústa caúsa, deixar 

de cúmprir o prazo estabelecido para a execúça5o do objeto;
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c)  Múlta  de  2%  (dois  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  global  da  contrataça5o,  nos  casos  em  qúe  a 

CONTRATADA:

c.1) Prestar informaço5 es inexatas oú criar embaraços aA  fiscalizaça5o;

c.2) Transferir oú ceder as súas obrigaço5 es a terceiros;

c.3) Deixar de atender as determinaço5 es da fiscalizaça5o;

c.4) Cometer faltas reiteradas na execúça5o dos serviços.

d)  Múlta  de  10%  (dez  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  global  da  contrataça5o,  nos  casos  em  qúe  a 

CONTRATADA:

d.1) Ocasionar, sem jústa caúsa, o atraso súperior a 30 (trinta) dias na execúça5o dos serviços;

d.2) Recúsar-se a execútar, sem jústa caúsa, no todo oú em parte, os serviços contratados;

d.3) Praticar, por aça5o oú omissa5o, qúalqúer ato qúe venha a caúsar danos a CONTRATANTE oú a terceiros,  

independentemente da obrigaça5o da CONTRATADA de reparar os danos caúsados.

e) Súspensa5o tempora� ria de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma/ES por 

úm perí�odo de 02 (dois) anos nos casos de inexecúça5o contratúal, lentida5o e descúmprimento do prazo de 

execúça5o e/oú cronograma fí�sico-financeiro, por cúlpa da contratada;

f) Declaraça5o de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça5o Pú� blica por úm perí�odo de 02 

(dois) anos, nos casos de pra� ticas de atos ilí�citos, inclúindo os atos qúe visam frústrar os objetivos da licitaça5o 

oú contrataça5o, tais como conlúio, fraúde, adúlteraça5o de docúmentos oú emissa5o de declaraça5o falsa, inexecú-

ça5 o contratúal, lentida5o e descúmprimento do prazo de execúça5o e/oú cronograma fí�sico-financeiro, por cúlpa 

da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - O presente Contrato fúndamenta-se na Lei n° 8.666/1993, e vincúla-se ao Edital Tomada de Preços n.º 

0XX/2022 e seús anexos, constante do processo administrativo nº  004.056/2022, da  Secretaria Múnicipal de 

Obras e Serviços, Prefeitúra Múnicipal de Piú� ma-ES. 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO sera5o resolvidos pelas Leis 8.666/93 e demais legislaça5o pertinente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1- Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Piú� ma, para dirimir qúalqúer dú� vida oriúnda do presente 

contrato, renúnciando-se a qúalqúer oútro, por mais privilegiado qúe seja.

19.2- E por estarem assim, jústos e acordados, assinam o presente instrúmento em treGs vias de igúal teor na 

presença das testemúnhas abaixo assinadas.

Piú� ma – ES,                        de                               de 2022.

CONTRATANTE:
_____________________________________________

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATADA:

_________________________________________________
NOME DO RESPONSA� VEL E CPF

Testemúnhas:

________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
GESTORA DO CONTRATO

1 - ___________________________________________ 2 - __________________________________________
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