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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
 

PROCESSO Nº 7250/2018 
 

O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa júridica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 27.165.562/0001-41, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.935.427/0001-96, através da Solicitação nº 
389/2018, protocolada sob o nº 0007250/2018, torna público, através da Comissão 
Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº 226/2018, para conhecimento dos 
interessados, o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS. 
 
O envelope contendo a documentação relacionada neste edital para fins de credenciamento 
deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
localizado à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES,  até do dia 27 de 
dezembro de 2018, no horário de 07:00 às 13:00 horas e endereçado à Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente o que rege a Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 1.854 de 11 de setembro de 2009, 
bem como, pelas demais disposições gerais e especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 
1.1 - O objeto deste edital é o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, visando atender a população usuária do 
Benefício Eventual por Morte - Auxílio Funeral, nos termos do que preconiza a Lei Municipal 
nº 1.870/2009, que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política da 
assistência social no Município de Afonso Cláudio/ES. 
1.2 - O valor total estimado para a realização das contratações advindas deste 
Credenciamento é de R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais), de acordo com 
os valores apurados e praticados no mercado local, demonstrados na tabela abaixo: 
  

ITEM QTD UNID AQUISIÇÃO - DESCRIÇÃO VALOR UNIT 

01 30 UNID Urna mortuária, modelo adulto, padrão 
assistencial (PINUS), com visor, verniz, forro em 
TNT e babado, com 06 alças duras, medindo 
0,62 cm X 2,00 m. 

495,00 

02 05 UNID Urna mortuária GORDA, modelo adulto, padrão 
assistencial reforçado (PINUS), com visor, 
verniz, forro em TNT e babado, com 08 alças 
duras, capacidade para até 150 Kg de peso, 
medindo 0,72 cm X 2,00 m. 

600,00 

03 15 UNID Urna mortuária, padrão assistencial, modelo 
infantil, branca, com visor, forro em TNT e 
babado, com 0,60 cm de comprimento. 

300,00 

04 08 UNID Urna mortuária, padrão assistencial, modelo 
infantil, branca, com visor, forro em TNT e 
babado, medindo 1,00 m a 1,65 m de 

500,00 
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comprimento. 

05 10 UNID Coroa de flores desidratadas para velório, 
tamanho grande. 

120,00 

 

ITEM QTD UNID SERVIÇO - DESCRIÇÃO VALOR UNIT 

01 10.000 KM Translado dentro do município, em vias 
pavimentadas. 

1,95 

02 3.000 KM Translado dentro do município, em vias não 
pavimentadas. 

2,20 

03 35 PCT PREPARO DO CORPO (ADULTO): limpeza, 
tamponamento, aplicação de desodorização 
externa, colocação de roupa e véu. 
FLORES: flores naturais, mínimo de  
12 dúzias distribuídas em torno do corpo e em 
vasos. 
VELAS: mínimo de 02 velas votivas 

510,00 

04 23 PCT PREPARO DO CORPO (INFANTIL): limpeza, 
tamponamento, aplicação de desodorização 
externa, colocação de roupa e véu. 
FLORES: flores naturais, mínimo de 08 dúzias. 
VELAS: mínimo de 02 velas votivas 

300,00 

 
CAPÍTULO II - DO EDITAL 
2.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação. 
2.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, no endereço mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 às 13:00 horas), pelo 
telefone (27) 3735-4005 ou pelo e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
 
CAPÍTULO III - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
3.1 - Qualquer interessado poderá impugnar o presente instrumento por eventuais 
irregularidades, ficando para tanto estabelecido o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 
após a data de publicação do mesmo, devendo o pedido de impugnação ser protocolado no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES. 
 
CAPÍTULO IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Este Credenciamento é destinado exclusivamente aos interessados qualificados 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, aptas a se 
beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecido pela Lei 
Complementar n° 123/2006 e alterações, desde que cumpram o estabelecido no item 
7.7 e não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4° do artigo 3° 
da Lei Complementar 123/2006. 
4.2 - Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos e que tenham autorização para empreender atividades 
compatíveis com o objeto ora licitado. 
4.3 - Estarão  impedidos  de  participar  de  qualquer  fase  do  processo,  interessados  que  
se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal 
nº.8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria 
Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, 
ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
d.1) caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 
e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
4.4 - Os interessados poderão solicitar o Credenciamento no prazo estabelecido no 
preâmbulo deste instrumento, devendo para tanto: 
4.4.1 - Estar localizado num raio máximo de 03 (três) quilômetros da Sede da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio/ES. 
4.4.1.1 - Caso o prestador interessado em participar do Credenciamento esteja localizado 
em distância maior que a especificada no item 4.4.1, o traslado será de inteira 
responsabilidade do mesmo. 
4.5 - Serão credenciadas tantas quantas empresas cumprirem com as exigências deste 
Edital. 
4.6 - É vedada a delegação ou subcontratação do objeto licitado. 
4.7 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
 
CAPÍTULO V - DAS FONTES DE RECURSOS 
5.1 - As despesas oriundas do presente Credenciamento correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 06 01 08  244 0022 - Projeto/Atividade: 2.046 - Elemento Despesa: 
3390300000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha: 0172 - Fonte: 
10000000  Recursos Ordinários e 06 01 08  244 0022 - Projeto/Atividade: 2.046 - Elemento 
Despesa: 3390320000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Ficha: 171 - 
Fonte: 33990000 Recursos Destinados à Assistência Social. 
 
CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1 - O envelope contendo a documentação necessária à habilitação deverá ser entregue no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, contendo na parte externa 
frontal, além do nome da proponente e o número do CNPJ, as seguintes identificações: 
 
ENVELOPE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
A/C do Presidente da Comissão de Licitação 
Ref. Credenciamento Nº 001/2018 - Proc. Nº 7250/2018 
 
CAPÍTULO VII - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em originais ou publicação 
em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por 
servidor público municipal, exceto os servidores que compõem a Comissão Permanente de 
licitação. 
7.1.1 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
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Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
 
7.2 - A documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso, consistirá de:  
7.2.1 -  Em caso de sócio ou titular da proponente:  
7.2.1.1 - Documentos pessoais do sócio titular ou administrador (RG e CPF). 
7.2.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou, 
7.2.1.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com última alteração, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou, 
7.2.1.4  - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício, ou, 
7.2.1.5 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.2.2 - Em caso de procurador da proponente:  
7.2.2.1- Procuração com a indicação do representante do credenciado, com poderes para 
praticar todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do 
Credenciamento, com firma reconhecida em cartório. 
7.2.2.2 - Documentos pessoais do outorgante e do outorgado (RG e CPF). 
7.2.2.3 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou, 
7.2.2.4 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com última alteração, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou, 
7.2.2.5 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício, ou, 
7.2.2.6 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
7.2.3 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, no presente Credenciamento, a 
representação de mais de 01 (uma) empresa. 
 
7.3 - Os Documentos de HABILITAÇÃO FISCAL consistirão de: 
7.3.1 - Cartão do CNPJ pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
7.3.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. 
7.3.3 - Certidão Negativa de débitos da Fazenda Estadual da sede da proponente. 
7.3.4 - Certidão Negativa emitida pela Secretaria de Fazenda  Municipal da sede da 
proponente. 
7.3.5 - Certidão Negativa relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
7.3.6 -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
7.4 - Os Documentos de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirão de: 
7.4.1 - Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede proponente. 
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7.4.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que para comprovação da 
idoneidade financeira, as proponentes deverão alcançar e demonstrar os índices definidos a 
seguir, apurados a partir do Balanço Patrimonial. 
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados 
do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b)  A empresa proponente que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido 
constituída a menos de um ano, deverá apresentar o Balanço de Abertura, devidamente 
registrado na forma de lei, em substituição ao Balanço Patrimonial. 
c)  Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a proponente deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 
7.4.3 - Excetuam-se da obrigação contida no item 7.4.2 o Micro Empreendedor Individual 
(MEI). 
 
7.5 - Os Documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA consistirão de:  
7.5.1 - Alvará de Licença para Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da proponente. 
7.5.2 -  Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da proponente, expedido pela Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal (válido). 
 
7.6 - Apresentação das seguintes DECLARAÇÕES: 
7.6.1 - Carta de Proposta (conforme modelo do Anexo I). 
7.6.2 - Declaração de fato superveniente da habilitação dando ciência de que para a 
empresa licitante inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, bem como que inexiste 
suspensão de contratar com a Administração Pública (conforme modelo do Anexo II). 
7.6.3 - Declaração comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas no 
artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos 
(conforme modelo do Anexo III). 
7.7 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da 
Sede da proponente, que comprove se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte ou equiparadas. 
7.7.1 - A não apresentação do documento referido no item 7.7 impede a participação 
no certame. 
7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, conforme exigido no 
Art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista 
de que trata o item 7.3, mesmo que apresentem alguma restrição. 
7.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 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, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período. 
7.8.2 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob 
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
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CAPÍTULO VIII - DA ABERTURA E JULGAMENTO 
8.1 - Findo o prazo para entrega dos envelopes contendo os documentos relacionados neste 
Edital para fins de Credenciamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a Comissão 
Permanente de Licitação fará a abertura dos mesmos e verificará se atendem ao exigido. 
8.2 - Aberto o envelope e constatado irregularidade na documentação apresentada, será 
comunicado por escrito a proponente, a qual restará imediatamente inabilitada.  
8.2.1 - A efetivação/confirmação ou não do referido comunicado não é motivo para 
interrupção ou suspensão do procedimento convocatório previsto no presente edital. 
8.3 - Restando regular a documentação, será(ão) imediatamente declarada(s) habilitada(s) 
a(s) empresa(s), restando, portanto, CREDENCIADA, sendo isto requisito para a assinatura 
do respectivo Contrato. 
 
CAPÍTULO IX - DA REMUNERAÇÃO,  CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 
9.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10° dia útil do mês subsequente ao da 
prestação de serviços, mediante apresentação de:  
a)  nota fiscal/fatura de prestação de serviços, sem a incidência de juros ou correção 
monetária, 
b) relatório dos atendimentos realizados, contendo especificações detalhadas por 
procedimento (data, nome do usuário), para a devida conferência,  
c)  Certificados de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
9.2 - Pela prestação dos serviços, objeto do presente Edital, a empresa habilitada assume o 
compromisso de cobrar e receber os valores estipulados na tabela  (valores praticados pelo 
mercado local), constantes do item 1.2 deste Edital. 
9.3 - É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa com relação à tabela anexa adotada, ou 
do cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou 
intermediação do pagamento dos serviços prestados; 
9.4 - A Contratada não poderá cobrar da família, ou responsável pelo falecido, qualquer 
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.  
 
CAPÍTULO X - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 
10.1 - O prazo para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços será de até 05 
(cinco) dias úteis após a convocação pelo setor competente. 
10.2 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura. 
10.2.1 - A vigência poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante 
concordância das partes e interesse público, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, 
em conformidade com o que estabelece o art. 57, II, da lei 8.666 de 1993. 
10.2.2 - Os serviços contratados serão prestados pela Contratada, de imediato atendimento, 
após emitida a autorização pela Secretária Municipal de Assistência Social ou funcionário da 
pasta. 
 
CAPÍTULO XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 -  A Contratada obriga-se a: 
11.1.1 - Executar os serviços de acordo com autorização expedida pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social,  zelando pela máxima eficiência e qualidade. 
11.1.2 - Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 
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11.1.3 - Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do aludido 
credenciamento, e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 
11.1.4 - Notificar à Contratante de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle 
acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando à Contratante, no 
prazo de sessenta (60) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia 
autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 
11.1.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao Contratante ou ao Ministério da Assistência Social; 
11.1.6 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos 
individuais; 
11.1.7 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
credenciamento; 
11.1.8 - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 
presente credenciamento, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida 
pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT; 
11.1.9  - Reparar, corrigir, remover, substituir, em tempo hábil, às suas expensas, no total ou 
em parte o objeto do presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução. 
11.1.10 - Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo Contratante, por 
escrito; 
11.1.11 - Disponibilizar profissionais habilitados para a realização dos procedimentos; 
11.1.12 - Abster-se de cobrar qualquer valor da família, ou responsável pelo falecido, sob 
qualquer título ou pretexto, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços 
prestados;  
11.1.13 - Estar disponível a qualquer hora para atendimento aos usuários correndo o risco 
de perder a vez para outra funerária,no atendimento concordado com a Contratante; 
11.1.14 - Atender os usuários com dignidade e respeito, em observância ao principio da 
urbanidade. 
11.1.15 - Não permitir a utilização do trabalho do menor. 
11.1.16 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 
11.1.17 - Não optar pela realização de alguns serviços em detrimento de outros. 
11.1.18 - Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados que 
tiver conhecimento ou acesso em decorrência da execução do serviço. 
11.1.19 - Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação as áreas de 
trabalho, as instalações e os materiais utilizados na prestação do serviço, empregando-se 
preparações e produtos que atendam às normas técnicas de saúde vigentes. 
11.1.20 - Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas cláusulas. 
11.1.21 - Justificar ao usuário, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não 
realização de qualquer ato profissional previsto no contrato. 
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CAPÍTULO XII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
12.1 - A Contratante obriga-se a: 
12.1.1 - Expedir autorização de serviço, promovendo a rotatividade entre todos os 
credenciados, sempre excluída a vontade da Administração na determinação da demanda 
por credenciado. 
12.1.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista 
no artigo 67 da Lei 8666/93. 
12.1.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, determinando a imediata correção de tais irregularidades. 
12.1.4 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
12.1.5 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato. 
12.1.6 -  Receber, conferir e  atestar as notas fiscais emitidas pela contratada. 
 
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 - É vedada à Contratada a exigência que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
13.2 - A qualquer tempo caberá ao usuário denunciar irregularidades verificadas na 
prestação dos serviços, também como no faturamento. 
13.3 - Em caso de Revogação ou Anulação deste Credenciamento serão observadas as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
13.4 - O presente processo de Credenciamento poderá ser revogado por razões de 
interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, 
pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 
13.5 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão em conformidade com as 
disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital. 
13.6 - Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor. 
13.7 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
CAPÍTULO XIV - ANEXOS 
14.1 - Fazem parte integrante do presente Credenciamento, o Edital e os respectivos 
Anexos: 
ANEXO I - Modelo de Proposta. 
ANEXO II - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente 
ANEXO III - Modelo de Declaração referente ao art. 7°, XXXIII da Constituição Federal  
ANEXO IV - Minuta do Contrato de prestação de serviço. 
 
Afonso Cláudio/ES, 10 de dezembro de 2018. 
 
 

Keyla Monteiro Zanetti de Oliveira 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
 

PROPOSTA 
 

(modelo)  
 
 

EMPRESA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
 
À Comissão Permanente de Licitação  
P. M. Afonso Cláudio - Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/Espírito 
Santo, CEP: 29.600-000 
 
Vimos por meio desta, apresentar à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio/ES, os documentos relacionados no Edital de Credenciamento nº 001/2018, 
objetivando a prestação de serviços funerários, de acordo com os valores estabelecidos no 
item 1.2 do edital (valores praticados pelo mercado local), abaixo discriminados: 
 

ITEM UNID AQUISIÇÃO - DESCRIÇÃO VALOR UNIT 

01 UNID Urna mortuária, modelo adulto, padrão 
assistencial (PINUS), com visor, verniz, forro em 
TNT e babado, com 06 alças duras, medindo 
0,62 cm X 2,00 m. 

495,00 

02 UNID Urna mortuária GORDA, modelo adulto, padrão 
assistencial reforçado (PINUS), com visor, 
verniz, forro em TNT e babado, com 08 alças 
duras, capacidade para até 150 Kg de peso, 
medindo 0,72 cm X 2,00 m. 

600,00 

03 UNID Urna mortuária, padrão assistencial, modelo 
infantil, branca, com visor, forro em TNT e 
babado, com 0,60 cm de comprimento. 

300,00 

04 UNID Urna mortuária, padrão assistencial, modelo 
infantil, branca, com visor, forro em TNT e 
babado, medindo 1,00 m a 1,65 m de 
comprimento. 

500,00 

05 UNID Coroa de flores desidratadas para velório, 
tamanho grande. 

120,00 

 

ITEM UNID SERVIÇO - DESCRIÇÃO VALOR UNIT 

01 KM Translado dentro do município, em vias 
pavimentadas. 

1,95 

02 KM Translado dentro do município, em vias não 
pavimentadas. 

2,20 
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03 PCT PREPARO DO CORPO (ADULTO): limpeza, 
tamponamento, aplicação de desodorização 
externa, colocação de roupa e véu. 
FLORES: flores naturais, mínimo de  
12 dúzias distribuídas em torno do corpo e em 
vasos. 
VELAS: mínimo de 02 velas votivas 

510,00 

04 PCT PREPARO DO CORPO (INFANTIL): limpeza, 
tamponamento, aplicação de desodorização 
externa, colocação de roupa e véu. 
FLORES: flores naturais, mínimo de 08 dúzias. 
VELAS: mínimo de 02 velas votivas 

300,00 

 
 
Declaramos estar cientes de todas as cláusulas do Edital, e aguardamos a aceitação de 
nossa empresa como credenciada na cidade de Afonso Cláudio/ES. 
 
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ___________ de ____. 
 
 
 

 ___________________________ 
Empresa 

Nome do Representante Legal 
 

 
 
 
 
OBS.: Redigir a presente proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa 
proponente. 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(modelo) 
 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------------------------------------ inscrita no CNPJ sob  
nº -----------------------------------------------------, por intermédio de seu representante legal Sr (a) 
-----------------------------------------------------, portador (a) do CPF nº --------------------------------- e 
RG nº -------------------------, DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato 
superveniente impeditivo à sua participação no processo de Credenciamento em epígrafe, 
requerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

 
 
 
. 
 

 
A empresa --------------------------------------------------------------------------------------- inscrita no 
CNPJ sob nº ----------------------------------------------------------------------, por intermédio de seu 
representante legal Sr. (a) -----------------------------------------------, portador (a) do CPF nº --------
------------------------------------ e RG nº -----------------------, DECLARA, para fins do disposto no 
inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 
República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (---------). 

 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
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ANEXO IV 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
 

MINUTA DO CONTRATO  
 

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio/ES, por meio 
do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa 
_______________________. 

 
PREÂMBULO: Por este instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com 
a Solicitação nº 389/2018, protocolada sob nº 007250/2018, o MUNICÍPIO DE AFONSO 
CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
27.165.562/0001-41, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito 
no CNPJ/MF nº 14.935.427/0001-96, com sede estabelecida na Rua José Cupertino, nº 104, 
Centro, nesta cidade, neste ato representada pela Gestora/Secretária Municipal de 
Assistência Social, Srª Luzia Alves Stein Rodrigues, brasileira, casada, assistente social, 
portadora do CPF nº 020.311.537-65 e RG nº 1120886-ES, residente e domiciliada na Rua 
Jair Coutinho Petronetto, nº 23, Bairro Custódio Leite Ribeiro, Afonso Cláudio/ES, doravante 
denominada CONTRATANTE ou PREFEITURA/FUNDO MUNICIPAL e,  do outro lado, a 
empresa ---------------------------, inscrita no CNPJ sob nº -----------------------------, estabelecida 
na -----------------, neste ato representada pelo Sr. -------------------, portador do CPF nº ----------
---- e RG nº ------, residente e domiciliado na --------------------------------, adiante denominada 
simplesmente CONTRATADA, na forma do Credenciamento nº 001/2018 e com base no 
art. 25, “caput” da Lei nº 8666/93 e suas alterações, celebram o presente Contrato, mediante 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Prestação de serviços funerários, visando atender a população usuária do 
Benefício Eventual por Morte - Auxílio Funeral, nos termos do que preconiza a Lei 
Municipal nº 1.870/2009, que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política 
da assistência social no Município de Afonso Cláudio/ES, conforme descrição e valores 
contidos na tabela abaixo: 

 

ITEM UNID AQUISIÇÃO - DESCRIÇÃO VALOR UNIT 

01 UNID Urna mortuária, modelo adulto, padrão assistencial 
(PINUS), com visor, verniz, forro em TNT e babado, 
com 06 alças duras, medindo 0,62 cm X 2,00 m. 

495,00 

02 UNID Urna mortuária GORDA, modelo adulto, padrão 
assistencial reforçado (PINUS), com visor, verniz, forro 
em TNT e babado, com 08 alças duras, capacidade 
para até 150 Kg de peso, medindo 0,72 cm X 2,00 m. 

600,00 

03 UNID Urna mortuária, padrão assistencial, modelo infantil, 
branca, com visor, forro em TNT e babado, com 0,60 
cm de comprimento. 

300,00 

04 UNID Urna mortuária, padrão assistencial, modelo infantil, 
branca, com visor, forro em TNT e babado, medindo 
1,00 m a 1,65 m de comprimento. 

500,00 
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05 UNID Coroa de flores desidratadas para velório, tamanho 
grande. 

120,00 

 

ITEM UNID SERVIÇO - DESCRIÇÃO VALOR UNIT 

01 KM Translado dentro do município, em vias pavimentadas. 1,95 

02 KM Translado dentro do município, em vias não 
pavimentadas. 

2,20 

03 PCT PREPARO DO CORPO (ADULTO): limpeza, 
tamponamento, aplicação de desodorização externa, 
colocação de roupa e véu. 
FLORES: flores naturais, mínimo de  
12 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. 
VELAS: mínimo de 02 velas votivas 

510,00 

04 PCT PREPARO DO CORPO (INFANTIL): limpeza, 
tamponamento, aplicação de desodorização externa, 
colocação de roupa e véu. 
FLORES: flores naturais, mínimo de 08 dúzias. 
VELAS: mínimo de 02 velas votivas 

300,00 

1.2 - O corpo do de cujos será velado no Salão de Velório Municipal “Nilo Moreira de 
Souza”. Caso a família queira fazer o velório em residência própria, a despesa com o 
transporte do corpo será por conta da família do falecido. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1 - O valor global estimado do presente Contrato corresponde a R$ ____ 
(______________________________), conforme anexo . 
2.2 - Os serviços, objeto do presente instrumento serão remunerados de acordo com os 
valores estabelecidos na tabela contida na Cláusula Primeira (valores praticados pelo 
mercado local), constante da proposta e aceitos pela Contratada, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente Contrato. 
2.3 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, poderá a 
Contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGPM - Indice Geral de Preços do 
Mercado, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos 
utilizados na concecução do objeto, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93 
e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001; 
2.4 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante processo,devidamente 
instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1 - As despesas oriundas do presente Credenciamento correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 06 01 08  244 0022 - Projeto/Atividade: 2.046 - Elemento Despesa: 
3390300000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha: 0172 - Fonte: 
10000000  Recursos Ordinários e 06 01 08  244 0022 - Projeto/Atividade: 2.046 - Elemento 
Despesa: 3390320000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Ficha: 171 - 
Fonte: 33990000 Recursos Destinados à Assistência Social. 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29600-000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 15 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 - A Contratada obriga-se a: 
4.1 - Executar os serviços de acordo com autorização expedida pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social,  zelando pela máxima eficiência e qualidade. 
4.2 - Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 
4.3 - Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do aludido 
credenciamento, e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 
4.4 - Notificar à Contratante de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle 
acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando à Contratante, no 
prazo de sessenta (60) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia 
autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 
4.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao Contratante ou ao Ministério da Assistência Social; 
4.6 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos 
individuais; 
4.7 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
credenciamento; 
4.8 - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente 
credenciamento, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela 
Delegacia Regional do Trabalho – DRT 
4.9 - Reparar, corrigir, remover, substituir, em tempo hábil, às suas expensas, no total ou em 
parte o objeto do presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução. 
4.10 - Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo Contratante, por escrito; 
4.11 - Disponibilizar profissionais habilitados para a realização dos procedimentos; 
4.12 - Abster-se de cobrar qualquer valor da família, ou responsável pelo falecido, sob 
qualquer título ou pretexto, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços 
prestados;  
4.13 - Estar disponível a qualquer hora para atendimento aos usuários correndo o risco de 
perder a vez para outra funerária,no atendimento concordado com a Contratante; 
4.14 - Atender os usuários com dignidade e respeito, em observância ao principio da 
urbanidade. 
4.15 - Não permitir a utilização do trabalho do menor. 
4.16 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 
4.17 - Não optar pela realização de alguns serviços em detrimento de outros. 
4.18 - Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados que tiver 
conhecimento ou acesso em decorrência da execução do serviço. 
4.19 - Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação as áreas de trabalho, 
as instalações e os materiais utilizados na prestação do serviço, empregando-se 
preparações e produtos que atendam às normas técnicas de saúde vigentes. 
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4.20 - Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de vigência 
do contrato respeitando suas cláusulas. 
4.21 - Justificar ao usuário, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não 
realização de qualquer ato profissional previsto no contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante obriga-se a: 
5.1.1 - Expedir autorização de serviço, promovendo a rotatividade entre todos os 
credenciados, sempre excluída a vontade da Administração na determinação da demanda 
por credenciado. 
5.1.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93. 
5.1.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, determinando a imediata correção de tais irregularidades. 
5.1.4 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
5.1.5 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato. 
5.1.6 -  Receber, conferir e  atestar as notas fiscais emitidas pela contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento do presente Contrato será efetuado mensalmente, até o 10° dia útil do 
mês subsequente ao da prestação de serviços, mediante apresentação de:  
a)  nota fiscal/fatura de prestação de serviços, sem a incidência de juros ou correção 
monetária, 
b) relatório dos atendimentos realizados, contendo especificações detalhadas por 
procedimento (data, nome do usuário), para a devida conferência,  
c) Certificados de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
6.2 - A nota fiscal/fatura, sem rasuras ou irregularidades, deverá apresentar: 
Razão Social: Fundo Municipal de Assistência Social 
CNPJ nº:  14.935.427/0001-96 
Endereço: Rua Hermógenes Fafá, 251, Bairro São Tarcisio - Afonso Cláudio/ES. 
6.3 - A Nota fiscal/fatura deve referir-se unicamente aos serviços efetiamente prestados. 
6.4 - Caso haja irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, essa será devolvida à 
interessada para regularização, caso em que o prazo será recontado a partir da data da 
reapresentação. 
6.5 - A nota fiscal/fatura deverá obrigatoriamente identificar os serviços prestados, o valor 
unitário e o valor total do pagamento pretendido. 
6.6 - É de responsabilidade integral e exclusiva da credenciada a utilização de pessoal para 
execução do objeto da licitação, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultantes da prestação dos serviços, os quais não poderão ser 
transferidos, a que título for para a Prefeitura Municipal ou o Contratante. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
7.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato. 
7.2 - A vigência poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29600-000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 17 

 

concordância das partes e interesse público, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, 
desde que observadas as disposições contidas no o art. 57, II, da lei 8.666 de 1993. 
7.3 - Os serviços contratados serão prestados pela Contratada, de imediato atendimento, 
após emitida a autorização pela Secretária Municpal de Assistência Social ou funcionário da 
pasta. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1 - De forma a fazer cumprir rigorosamente os prazos e as disposições do presente 
Contrato, a fiscalização será exercida pela servidora da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Srª Lindaura Schreder. 
8.2 - Cabe à Contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização 
de todas as fases de execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VEDAÇÃO E DENÚNCIA 
9.1 - É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa com relação à tabela constante na 
Cláusula Primeira (valores praticados pelo mercado local) bem como, de consentir a 
terceiros a intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
9.2 - É vedada à Contratada a exigência que o usuário assine fatura ou guia de atendimento 
em branco. 
9.3 - A qualquer tempo, caberá ao usuário denunciar irregularidades verificadas na 
prestação dos serviços, também como no faturamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
10.1 - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - O Contrato poderá ser rescindido pela Contratada, mediante aviso prévio de 30 
(trinta) dias, desde que haja motivo justificável e que não exista débito entre as partes. 
11.2 - A Administração/Contratante poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem 
necessidade de aviso prévio, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de 
qualquer indenização, nos seguintes casos: 
11.2.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, por parte 
da Contratada. 
11.2.2 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada. 
11.2.3 - O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada. 
11.2.4 - Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 
11.2.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
11.2.6 - A Contratante poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, 
notificar previamente a Contratada, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12.1 - Pelo não cumprimento de qualquer cláusula deste Contrato por parte do Contratado, a 
este será aplicada: 
12.1.1 - Advertência por escrito. 
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12.1.2 - Multa de mora de até 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o 
valor corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não 
forem iniciados na data prevista, sem justificativa aprovada pela Contratante. 
12.1.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar 
com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
12.1.4 - Declaração de inidoneidade, quando a firma sem justa causa não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé a juízo da 
Administração. 
12.2 - Ficam ressalvadas os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicados por 
escrito no prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio. 
12.3 - As sanções previstas no item 12.1, poderão cumular-se e não excluem a possibilidade 
de rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis nos casos dos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o 
subitem 12.1.4, a partir do recebimento das mesmas. 
12.4 - As sanções estabelecidas nos subitem 12.1.3 e 12.1.4, são de competência do 
Prefeito Municipal. 
12.5 - As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
12.6 - As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 
exigíveis desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser 
descontadas da caução, de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
13.1 - A Contratada não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo 
ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO 
14.1 - O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 001/2018, 
constante do Processo Inexigibilidade nº 007250/2018, assim como as determinações da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - Fica eleito, para fins legais e questões derivadas deste ajuste o Foro da Comarca de 
Afonso Cláudio, Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ____________________ de _____. 
 
 

FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LUZIA ALVES STEIN RODRIGUES 

GESTORA/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 1) _______________________           2) _______________________                                


