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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Terceira Alteração e Republicação do Edital 
de Tomada de Preços nº 019/2014 referente 
à contratação de empresa especializada 
para elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana do Município de Afonso 
Cláudio - PLANOMOB. 

 
O Município de Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria nº 218/2013, torna público para conhecimento dos interessados a alteração  
do edital de Tomada de Preços em epígrafe. 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 
1.1 – Fica alterada a redação do Preâmbulo do edital:  
“Esta Licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente o que rege a Lei 
Complementar 123/2006, pela Lei nº 8666/93, suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, independente de transcrição, e .......” 
 
1.2 – Fica alterado o CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 – Poderão participar desta licitação, somente empresas cadastradas no Cadastro de Licitantes 
deste Municípío com o ramo pertinente ao objeto da Licitação; 
4.2 – É vedada participação nesta Licitação de empresas em consorcio e/ou grupo de empresas, bem 
como a delegação ou sub-contratação dos serviços ora licitados; 
4.3 – Além da vedação constante da Cláusula anterior não será admitida à participação de empresas 
que: 
4.3.1 – Tenham suspensão temporária de participar de licitações com esta Administração ou tenham 
sido consideradas inidôneas por entidade integrante da Administração Pública; 
4.3.2 – Possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES ou que possuam qualquer tipo de parentesco, até o 3º 
(terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com o 
Procurador-Geral, com os membros da Comissão de Licitação; 
4.3.3 – Exista fato impeditivo a sua habilitação; 
4.4 - A participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a devida comprovação, 
seguirá os critérios estabelecidos na Lei Complementar 123/06; 
4.5 – Como critério de desempate, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão 
preferência, respeitado o intervalo percentual de 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, 
conforme preceitua o art. 45, inciso I da LC 123/2006; 
4.6 – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 
4.6.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, contados da 
data da apresentação dos documentos; 
4.6.2 – O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 
prorrogado por igual período; 
4.7 – É facultado à Presidente da Comissão de Licitação, em qualquer fase do certame, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução de Processo, vedadas a inclusão 
posterior de documentação ou informação que deveriam constar originalmente da proposta; 
4.8 – Não serão levados em consideração pela Presidente da Comissão de Licitação, tanto na fase 
de classificação, lances e habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer 
consultas, pleitos ou reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e 
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devidamente protocoladas ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos entendimentos 
verbais entre as partes; 
4.9 – A Contratada será responsável pela execução dos serviços pelos preços propostos e aceitos 
pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES. 

 
1.3 – Fica incluído no subitem 7.5 – Apresentação das seguintes declarações: 
7.5.5 – Declaração firmada pela empresa licitante comprovando que conhece os locais de execução 
dos serviços objeto desta licitação, para constatar as condições e peculiaridades inerentes a natureza 
dos trabalhos,  bem como que efetuou levantamentos e tomou conhecimento de todos os elementos 
necessários à elaboração da proposta; 
7.5.5.1 – Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, imcompreensão, dúvidas 
ou esquecimento de qualquer detalhe dos locais visitados, responsabilidazando-se por qualquer ônus 
decorrrente desses fatos. 
 
1.4 - Ficam excluídos os subitens 7.6.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3 e 7.6.1.4 do CAPÍTULO VII – DOCUMENTO 
DE HABILITAÇÃO; 
 
1.5 – Fica alterada a redação do subitem: 
7.6.2 – Relação dos profissionais com experiência comprovada pela execução do objeto solicitado, 
sendo: 
01 Coordenador - Profissional graduado em Arquitetura ou Engenharia com especialização em 
Urbanismo, com experiência profissional e comprovada experiência na coordenação de projetos ou 
cargos de gerência nas áreas de mobilidade, transporte e trânsito;  
01 Técnico - Especialista em planejamento urbano com graduação em Arquitetura com perfil de 
desenvolvimento de projetos de urbanismo e transportes. 
 
CAPÍTULO II – DA ABERTURA 
2.1 – Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 14 de abril de 2015, às 09:00 horas, na 
Sede da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 
29.600-000.  
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 02) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 01) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, até o dia 14 de abril de 
2015, às 08:30 horas, fechados e assinados em seus lacres.  
 
CAPITULO III– DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital de tomada de Preços nº 019/2014, 
que não foram alteradas pelo presente. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 12 de março de 2015. 
 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Presidente da CPL 

 

 


