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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
ID (CIDADES): 2021.001E0700001.02.0004 

 
 

PREÂMBULO: O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, considerando tudo o que consta nos autos do Processo Nº 
7629/2021, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 004/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 29 de julho de 2021, às 09:00, na Sede 
da Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.600-
000, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, adotando-se 
o Sistema de Registro de Preços. 
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, até às 08:30 horas do 
dia 29 de julho de 2021 (documentos protocolados após o horário não serão recebidos/aceitos pela 
Comissão de Licitação - ficando o licitante impedido de participar do certame), fechados e assinados 
em seus lacres. Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente o que rege a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, bem como, o Decreto 
Municipal nº 173/2009 de 08 de maio de 2009, as demais normas pertinentes à matéria e ainda as 
disposições gerais e especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de preços de prestação de serviços técnicos de 
levantamentos topográficos e de estudos técnicos  de sondagem, para posterior contratação, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I deste Edital de Licitação. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO: 
2.1 - Fica dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de 
preços, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal Nº 173/2009.    
 
CAPITULO III - DO EDITAL: 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES - 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação. 
3.2 - 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 (envelopes de 
proposta e documentos de habilitação), 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. 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1 - 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 pertinentes e 
compatíveis com o objeto licitado. 
4.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase  do  processo,  interessados  que  se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
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. 
4.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 (Proposta Comercial) e 02 
(Documentos de Habilitação), os representantes das empresas interessadas em participar do certame, 
deverão apresentar-se para Credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos 
que os credenciem a participar desta licitação.  
5.1.1 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por 
sua representada. 
5.1.2 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 
junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do credenciamento para 
ambas. 
5.2 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.2.1 - No caso de procurador da proponente: 
5.2.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a responder pela 
proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, 
assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação, 
receber comunicações da Comissão Permanente de Licitação, com firma reconhecida em cartório  
(Modelo do Anexo II). 
5.2.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
5.2.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.2.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.2.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 
5.2.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
5.2.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País. 
5.2.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.2.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa. 
5.2.2.2- Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.2.1.3.1, 5.2.1.3.2, 5.2.1.3.3 
e 5.2.1.3.4. 
5.3 - Em ambos os casos deverá ser apresentada a declaração que satisfaz todas as exigências 
habilitatórias, conforme modelo constante no Anexo III. 

5.3.3.1 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 
dentro do prazo estipulado, inclusive, fora dos envelopes, a declaração dando ciência de que 
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cumpre plenamente as exigências habilitatórias (Modelo Anexo III), participará do Pregão com 
a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação 
de novas propostas e a interposição de recurso, excluindo o Pregoeira de qualquer 
responsabilidade quanto ao não recebimento dos envelopes. 
5.3.3.2 - A não apresentação do documento elencado no item 5.3 impede a participação no 
certame. 

5.4 - Para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n° 123/2006, art. 44, deverão 
apresentar: 

5.4.1 - Requerimento de tratamento diferenciado e declaração que comprove a condição de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (Modelo Anexo VII) e Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que 
comprove se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
5.4.1.1 - No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que 
susbstitui inclusive o Requerimento de Empresário para todos os fins). 

5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não contenha 
autorização expressa para este fim. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no item 5.2, 
impedirá a participação na fase de lances. 
5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 
seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as partes, 
evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento de 
dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pela 
Pregoeira. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência em relação 
ao horário previsto para a abertura da licitação. 
5.9 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
Comissão de Licitação. 
 
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, horário e local definidos neste Edital, no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à Proposta Comercial e Documentos 
de Habilitação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além do nome 
da proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações: 
 

6.1.1 - Envelope nº 01: Proposta Comercial 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ) 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: Documentação 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ ES 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ) 
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CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
7.1 - O Envelope 01, Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, impressa em 
uma via (Modelo Anexo VIII do Edital) datada, assinada ou rubricada todas as folhas pelo 
representante legal da proponente. 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula, expressos em 
moeda corrente nacional (R$ - Real). ****Os valores unitários dos itens que compõem cada lote do 
certame não poderão ser superiores aos valores unitários máximos admitidos, conforme 
especificado no Anexo I-A do Edital. 
7.2.3 - Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 
7.3 - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca de produto dentro do prazo de 
garantia, se for o caso. 
7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem ônus adicionais. 
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar 
em sua proposta. 
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a 
erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.6.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso. 
7.6.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o preço 
unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
7.6.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto. 
7.6.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma. 
7.6.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os procedimentos 
acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou por servidor público municipal. 
8.1.1.1 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de documento, desde 
que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o servidor público possa atestar 
a autenticidade. 
8.1.2 - 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. 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. 
8.1.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus 
documentos na ordem em que estão listados no Edital, devidamente numerados por páginas. 
 

8.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que susbstitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
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8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada às informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação 
destes documentos. 

 
8.3 - HABILITAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA: 
8.3.1 - Cartão do CNPJ, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da 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. 
8.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 
8.3.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante. ** Quando 
a sede da licitante não for o Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e equipe de apoio 
verificarão a regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, identificando 
irregularidade, a licitante será desclassificada.  
8.3.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
8.3.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
8.3.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
8.3.8 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se 
exige comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente 
para formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 

8.3.8.1 - A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos 
exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 
8.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
8.3.8.3 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração 
Pública, ser prorrogado por igual período; 
8.3.8.4 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito 
tributário, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Código Tributário 
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
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8.3.8.5 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) 
dias, contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, 
para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
8.3.8.6 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração 
Pública, ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela 
licitante a impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão; 
8.3.8.7 - 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 8.666/1993, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada 
a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
8.4 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.4.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no 
instrumento.  

8.4.1.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a 
sentença homologatória do plano de recuperação judicial, além do cumprimento dos 
demais requisitos de habilitação constantes neste Edital. 
 

8.5 - Documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
8.5.1 - Registro da licitante e inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas 
(CFTA); 
8.5.2 - Declaração da licitante com indicação do Responsável Técnico; 
8.5.3 - Declaração do Responsável Técnico aceitando a sua indicação; 
8.5.4 - Comprovação de que o responsável técnico é detentor de no mínimo 01 (uma) Certidão 
de Acervo Técnico (CAT), por execução de serviços de características semelhantes e 
compatíveis ao objeto da presente licitação, devidamente reconhecido/registrado pelo CREA, 
CAU, CFT ou CFTA. 

8.5.4.1 - Para o Lote 1: as características semelhantes para a comprovação da 
capacidade técnico-profissional (que deverá ser o Coordenador exigido no Termo de 
Referência - Profissional Engenheiro Civil, Agrimensor, Agronomo, Arquiteto ou 
Técnico com a devida habilitação profissional observadas as disposições nos termos 
do item 8.5.1, na forma do art. 30, I da Lei Federal Nº 8.666/93, são 
cumulativamente: 
a) Implantação de Marcos através de levantamento com GPS; 
b) Levantamento de linha poligonal básica, e 
c) Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral. 
 
8.5.4.2 - Para o Lote 2: as características semelhantes para a comprovação da 
capacidade técnico-profissional (que deverá ser o Coordenador exigido no Termo de 
Referência - Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto), na forma do art. 30, I da Lei 
Federal Nº 8.666/93, são cumulativamente: 
a) Transporte de equipe e equipamento para sondagem a percussão; 
b) Sondagem a Percussão SPT; 
c) Sondagem do Terreno a Trado; 
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d) Análise Granulométrica por peneiramento; 
e) Ensaio de Limite de Liquidez para Solos; 
f) Ensaio de compactação Proctor; 
g) Ensaio CBR. 
** Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da experiência 
anterior na execução de todos os serviços discriminados. 
8.5.4.3 - O(s) referido(s) profissional(is) poderá (ão) ocupar a posição de diretor, sócio 
ou integrar o quadro permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou 
de prestador de serviços, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com 
a licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de 
carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, 
ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.  

8.5.4.3.1 -  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação 
da capacitação técnica operacional deverão participar da execução dos 
serviços, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração Municipal. 

8.5.5 - Declaração de compromisso do licitante de que terá disponível para a execução dos 
serviços previstos neste Edital, equipe técnica com ao menos 01 (um) Técnico de nível médio 
e equipamentos mínimos necessários para atendimento do objeto. ** Os membros da equipe 
técnica devem ter atribuições compatíveis com a elaboração dos serviços conforme resoluções 
dos Conselhos Federais de Engenharia e Agronomia - CONFEA, Arquitetura - CAU/BR, Conselho 
Federal dos Técnicos - CFT E CFTA 

8.5.5.1 -  A Administração Municipal poderá a seu critério, mediante justificativa 
técnica, determinar a complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos 
disponibilizados, a fim de melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso 
implique em reequilíbrio de custos. 

 
8.6 - DECLARAÇÕES: 
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do 
parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Modelo Anexo IV). 
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 
determinadas pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Modelo Anexo V). 
8.6.3 - Declaração da licitante de não possuir em seu quadro societário, servidor público do 
Município de Afonso Cláudio/ES e, de que atende plenamente, o que estabelece o inciso III, do 
artigo 9º, da Lei Nº 8.666/93 (Modelo Anexo VI). 
 

CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO: 
9.1 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo V deste edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal dos 
interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do 
pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 
Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, análise de 
sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica pela Pregoeira, 
equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo menor preço por lote, 
considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no art. 4º, 
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inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações trazidas pela Lei Complementar 
147/2014. 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à classificação das 
propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 
serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos 
dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS: 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir 
da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes, 
decidindo a ordem dos lances por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente, às 
penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal para 
menor preço. 
9.5.8 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-
se-á da seguinte forma: 
9.5.8.1 - A Administração convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais 
bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de decadência de 
seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada originalmente 
vencedora do certame. 
9.5.8.2 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo 
apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital. 
9.5.8.3 - 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. 
9.5.8.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem 
classificatória, para o exercício do direito de preferência. 
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9.5.8.5 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada 
nos termos dos subitens anteriores, será vencedora a licitante que houver ofertado originalmente o 
menor preço. 
9.5.9 - Após a aceitabilidade da proposta será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
da licitante vencedora da etapa de lances. 
9.5.10 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá ser usado com 
a permissão da Pregoeira. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou o melhor lance verbal, 
para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os documentos de habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 02, não sendo 
admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem 
permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues, exceto quanto aos documentos 
extraídos da internet, desde que a Pregoeira e equipe de apoio, em diligência, possam sanar de plano 
a irregularidade ou documento faltante no ato da Sessão (Acordão 1758/2003 - PLENÁRIO). 

 
ACÓRDÃO 1758/2003 - PLENÁRIO - VOTO:  
Ressalto, preliminarmente, que o edital não constitui um fim em si mesmo. Trata-se de instrumento para 
a consecução das finalidades do certame licitatório, que são assegurar a contratação da proposta mais 
vantajosa e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos precisos termos do art. 
3º, caput, da Lei 8.666/93. 
Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas deve sempre ter por norte o atingimento 
das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou 
desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato. 
No presente caso, não se afigura que o ato impugnado tenha configurado tratamento diferenciado entre 
licitantes, ao menos no grave sentido de ação deliberada destinada a favorecer determinada empresa 
em detrimento de outras, o que constituiria verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade. 
Ao contrário, entendo que foi dado fiel cumprimento ao citado art. 4º, parágrafo único, do Decreto 
3.555/2000, no sentido de que “as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
administração, a finalidade e a segurança da contratação”. 
Não se configura, na espécie, qualquer afronta ao interesse público, à finalidade do procedimento 
licitatório nem à segurança da contratação, uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo 
em igualdade de condições, ofereceu proposta mais vantajosa e logrou comprovar, na sessão, a aptidão 
para ser contratada. 
Assiste, portanto, razão à unidade técnica ao considerar regular a inclusão de documentos no processo 
licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares 
atribuições, tratadas nos incisos XIII e XIV, do art. 11, do Decreto 3.555/2000. 
Por essas razões, acolho os pareceres e voto por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à 
apreciação deste Plenário. 

   Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2003. 
 

9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no Capítulo VIII 
do Edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º 
da Lei 8.666/93. 
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9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO: 
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e posteriormente examinará o seu 
envelope “Documentos de Habilitação”. 
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e representantes 
credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da Administração que os 
devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo 
fixado pela Pregoeira. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1 - Declarado a vencedora do presente Pregão, qualquer licitante, poderá manifestar, imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas razões, quando lhe 
será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso ao final da Sessão 
do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira, à vencedora. 
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
através de comunicação via correio eletrônico. 
 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, mediante petição por 
escrito, protocolada neste órgão. 
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida ou os esclarecimentos ou providências solicitadas determinem 
alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME: 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da P.M.A.C., sem 
que tal ato suscite qualquer indenização ao participante. 
 
CAPITULO XIII - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
18.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
18.1.1 - Ante a ausência de recurso e em conformidade com as disposições contidas no art. 4º, inc. XX 
da Lei Federal Nº 10.520/02, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao vencedor. 
18.2 - Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
18.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, 
e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
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18.4 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do pacto. 
 
CAPÍTULO XIV - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS E DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO: 
14.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01(um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação na Imprensa Oficial - Diário Oficial do Municípios - DOM/ES, vedada a sua 
prorrogação.  
14.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes do registro de preços apresentará como termo 
inicial a assinatura do contrato ou documento equivalente e, como termo final o recebimento 
definitivo dos serviços realizados, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência -
Anexo I deste Edital. 
 
CAPÍTULO XV - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: 
15.1 - A fiscalização contratual será realizada por servidor formalmente designado pela Administração 
Municipal, ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução e o fornecimento, 
bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas, problemas ou defeitos observados. 
15.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos.  
15.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
15.4 - Cabe à Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas 
as fases de execução do objeto contratado. 
 
CAPÍTULO XVI - DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
16.1 -  Obedecerá ao disposo no Termo de Referência - Anexo I deste Edital de Licitação. 
 
CAPÍTULO XVII - DOS PAGAMENTOS: 
17.1 - Obedecerá o disposto na Cláusula Quinta da Minuta de Contrato - Anexo “A” da Ata de Registro 
de Preços. 
 
CAPÍTULO XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
18.1 - Obedecerá ao disposto no Termo de Referência - Anexo I, na Ata de Registro de Preços - Anexo 
IX deste Edital de Licitação, bem como no istrumento de contratação. 
 
CAPITULO XIX - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO: 
19.1 - A rescisão do Contrato/Ata de Registro de Preço poderá ocorrer nas hipóteses e condições 
previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CAPÍTULO XX - DAS PENALIDADES : 
20.1 - O licitante vencedor que não cumprir os prazos de execução e condições do presente edital 
estará sujeito às penalidades dispostas no art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 
20.2 - O licitante vencedor que não cumprir as obrigações assumidas por preceitos legais serão 
aplicadas segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 
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20.2.1 - Advertência por escrito; 
20.2.2 - 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; 
20.2.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar com 
a administração por prazo de 02 (dois) anos; 
20.2.4 - 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; 

20.3 - 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 P.M.A.C. 
20.4 - As sanções previstas no item 20.2, poderão cumular-se e não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos dos 
subitens 20.2.1, 20.2.2 e 20.2.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.2.4, a partir do recebimento 
das mesmas; 
20.5  -  As  sanções estabelecidas no  subitem  20.2.3 e  20.2.4, são  de  competência do  Prefeito 
Municipal; 
20.6 - 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; 
20.7 - 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. 
 
CAPITULO XXI - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
21.1 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste 
instrumento. O valor total máximo admitido para cada lote é de: 
 

LOTE 1 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
MÍN. 

QUANT. 
MÁX. 

VALOR UNIT. VALOR UNIT.  
COM BDI 

VALOR TOTAL 

1 Implantação de marcos através de 
levantamento com GPS (mínimo de 3 
marcos) 

unid. 3 50 R$ 1.016,29 R$ 1.317,41 R$ 65.870,50 

2 Lançamento de linha poligonal basica 
com precisão de fechamento relativa a 
1a ordem, usando distanciometro 
eletronico, em terreno de orografia não 
acidentada, vegetação rala 

Km 0,1 27 R$ 490,57 R$ 635,92 R$ 17.169,84 

3 Levantamento topográfico, 
planialtimétrico e cadastral, executado 
de acordo com as especificações, em 
terreno de orografia acidentada 

ha 0,1 200 R$ 4.900,08 R$ 6.351,97  R$ 1.270.394,00 

Valor total máximo admitido para o Lote 01: R$ 1.353.434,34 (um milhão trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e 
quatro reais e cinquenta e trinta e quatro centavos). 

 

LOTE 2 - ESTUDOS, SONDAGENS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
MÍN. 

QUANT. 
MÁX. 

VALOR UNIT. VALOR UNIT.  
COM BDI 

VALOR TOTAL 

1 Transporte de equipe e 
equipamento para sondagem a 
percussao (capital) 

Km 0,1 6000 R$ 2,09 R$ 2,71 R$ 16.260,00 
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2 Sondagem a percussão d = 2 1/2" 
com medida de spt (faturamento 
mínimo = 30 m) 

m 5 2000 R$ 75,62 R$ 98,02 R$ 196.040,00 

3 Sondagem do terreno a trado m 0,1 420 R$ 75,01 R$ 97,23 R$ 40.836,60 

4 "Analise granulometrica por 
peneiramento e sedimentacao em 
"top soil" 

unid. 1 280 R$ 254,20 R$ 329,51 R$ 92.262,80 

5 Ensaio de limite de liquidez - solos unid. 1 280 R$ 50,04 R$ 64,86 R$ 18.160,80 

6 Ensaio de compactação com 
energia Proctor Normal, conforme 
recomendações da NBR 7182 e NBR 
6457 

unid. 1 280 R$ 382,61 R$ 495,97 R$ 138.871,60 

7 Ensaios de laboratório - cbr 
moldado 

unid. 1 280 R$ 209,99 R$ 272,21 R$ 76.218,80 

Valor total máximo admitido para o Lote 02: R$ 578.650,60 (quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta 
centavos). 

 
21.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando necessário 
profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer vínculo com quaisquer 
licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor ligados ou não a Administração 
Municipal. 
21.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
21.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando o prazo para atendimento, 
destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, vedada a inclusão posterior de 
documentação ou informação que deveriam constar originalmente dos envelopes. 
21.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
21.6 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n° 10.520/02 e pela Lei n° 
8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 
21.7 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
21.8 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-
la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
21.9 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
21.10 - Os envelopes contendo a documentação das empresas que não sagraram vencedoras do 
certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a efetivação da contratação. Após 
o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  Findo 
este prazo os mesmos serão destruídos. 
21.11 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, 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 devidamente protocoladas 
ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes;  
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21.12 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de documento, desde 
que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o servidor público possa atestar a 
autenticidade. 
21.13 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
21.14 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não 
seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 
21.15 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
21.15.1 - Anexo I - Termo de Referência. 
21.15.2 - Anexo II - Modelo de Credenciamento. 
21.15.3 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias. 
21.15.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente a fato superveniente. 
21.15.5 - Anexo V - Modelo de Declaração ref. ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal. 
21.15.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração do quadro societário e parentesco. 
21.15.7 - Anexo VII - Modelo de Requerimento de benefício de tratamento diferenciado e declaração 
da condição de ME e EPP. 
21.15.8 - Anexo VIII - Modelo de Proposta Comecial  
21.15.9 - Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços  
21.15.10 - Anexo “A” da Ata de Registro de Preços - Minuta de Contrato. 
21.16 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências 
contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 16 de julho de 2021. 
 
 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira 
Pregoeira Oficial 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO:  
1.1 - O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços técnicos de sondagem, bem como, empresa especializada em prestação de 
serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, nas áreas 
onde serão construídas edificações diversas pertencentes a todas as secretarias e órgãos da 
administração municipal ou em áreas cujo conhecimento da topografia do terreno seja necessário. 
 
2 -  JUSTIFICATIVA: 
2.1 - Sondagem:  
A elaboração de projetos geotécnicos em geral e de fundações em particular, exige como requisito 
básico e imprescindível, um adequado conhecimento do subsolo para avaliação da capacidade de 
suporte das camadas de solo sobre as quais se apoiará a estrutura que se deseja construir. 
A investigação geotécnica, além de permitir a identificação de características geométricas e estruturais 
que podem condicionar determinadas soluções, fornece também parâmetros fundamentais para a 
elaboração de projetos e análises das características do local. 
Estes parâmetros podem ser classificados em três grupos, quais sejam: resistência, deformabilidade e 
permeabilidade. 
Assim, a identificação e classificação das diversas camadas que compõe o solo, bem como a avaliação 
de suas propriedades de engenharia, constituem elementos essenciais para a elaboração do projeto 
de forma adequada. 
A sondagem é um tipo de investigação do subsolo, amplamente utilizado no Brasil e no Estado do 
Espírito Santo. Conforme definição básica é o ato de sondar, ou seja, investigar, observar, analisar, 
vigiar ou verificar algo ou alguma coisa. Busca avaliar as condições do terreno onde será feita a 
construção. É através da sondagem que o projetista irá determinar o tipo de fundação a ser adotada 
para aquele solo estudado. É um procedimento normatizado pela Associação de Brasileira de Norma 
Técnicas - ABNT, tendo como principais normas técnicas as NBR´s 6.484/2001; 6.502/1995; 
7.181/1984; 8.036/1983; 13.441/1995 e 15.492/2007. Segundo ainda a NBR 6.122/2010, para 
qualquer edificação deve ser feita a investigação geotécnica preliminar, constituída no mínimo por 
sondagens à percussão (com SPT), podendo ser necessária uma investigação complementar através 
de sondagens mistas (percussão e rotativa). 
Este conhecimento básico do subsolo exige investigações que podem ser de diversos tipos, sendo de 
longe, as mais empregadas aquelas denominadas sondagens de simples reconhecimento à percussão 
com SPT e sondagens mistas. 
A sondagem de simples reconhecimento consiste, de forma resumida, na perfuração do terreno, 
objetivando a obtenção de amostras representativas dos diversos solos ocorrentes, ao mesmo tempo 
em que, por meio de um ensaio empírico, o SPT, avalia as resistências dos solos perfurados e obtêm a 
posição do nível d´água. 
Segundo Das (2011), uma sondagem é realizada para determinar a natureza do solo local e sua 
estratificação, a profundidade e natureza do leito rochoso, observar as condições de drenagem local, 
posição do lençol freático, somada a coleta de amostras de solo para a realização de ensaios como 
permeabilidade, comportamento ao receber água, resistência as tensões entre outros ensaios de 
mecânica do solo e geotécnica.  
Com possibilidade de fornecimento de uma gama de informações, a sondagem se torna um dos 
serviços preliminares mais importantes, para não se dizer o mais importante, pois, conforme 
apresentado por Hachich (1998), ela possibilita o dimensionamento da melhor fundação de acordo 
com as características do solo e da obra, além de que, caso ocorra algum problema futuro, já existe 
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um conhecimento da área, permitindo análise mais rápida e resolução do problema, de forma 
eficiente, precisa, segura e econômica.  
Outro fator importante a ser levado em consideração é a imensa variabilidade das características dos 
solos, que ocorrem devido ao processo de formação natural, podendo ocorrer grandes variações até 
mesmo entre pontos de investigação distantes entre si de poucos metros. Este é por si só, um fator 
determinante para justificar a investigação do solo. Por não conhecermos completamente a natureza 
das coisas é que devemos investigar e observar. 
Por este motivo, cabe destacar que, mesmo que a avaliação prévia do local não apresente 
características peculiares para a ocorrência de outros tipos de solos que os inicialmente previstos, 
poderão ocorrer, durante a execução do furo, grandes variações das características técnicas do solo 
investigado, alterando a continuidade da execução daqueles serviços iniciais, sendo necessária então, 
neste caso, a execução de outro tipo de sondagem mais adequada para as novas características 
apresentadas no solo investigado, como exemplo, pode – se destacar a ocorrência de matacões, 
alterações de rocha e/ou rocha sã em áreas em que, aparentemente, não ocorreriam. 
Portanto, é notório afirmar que a realização de investigações geotécnicas através do processo de 
sondagens e, aliado a isto a realização de ensaios de caracterização do solo, auxiliam no 
desenvolvimento do projeto, viabilizando a execução de projetos mais eficientes, precisos, seguros e 
econômicos. Então, projetar conhecendo-se os aspectos geológicos/geotécnicos é a melhor forma de 
fazer engenharia. Investigar interessa a sociedade, ao poder público e ao Engenheiro. 
 
2.2 - Topografia: 
A topografia é um instrumento fundamental para a implantação e acompanhamento de obras de todo 
o tipo, como as de projeto viário, edificações, urbanizações (loteamentos), movimentos de terras, etc. 
Deve propiciar, principalmente, um conhecimento geral sobre: relevo, limites, confrontantes, área, 
localização, amarração e posicionamento, bem como informações sobre o terreno destinado a estudos 
preliminares, anteprojetos, projetos básicos e executivos. 
O levantamento topográfico deve, ainda, compatibilizar medidas angulares, medidas lineares, medidas 
de desníveis e as respectivas tolerâncias em função das incertezas, selecionando métodos, processos 
e instrumentos para a obtenção de resultados compatíveis com a destinação do levantamento, 
assegurando que a propagação destas incertezas não exceda os limites de segurança inerentes a esta 
destinação. 
De forma resumida, a topografia pode ser considerada como a base de partida para qualquer projeto 
de arquitetura ou de engenharia, ou ainda, para qualquer obra civil, pois estes serviços se desenvolvem 
em função do terreno sobre o qual se assentam. Portanto, o conhecimento pormenorizado deste 
terreno se torna fundamental. 
Somado a isto está o fato de ser vedada à Administração Pública a destinação de recursos para 
edificações em terrenos cuja propriedade não esteja em nome do Município, ou que não façam parte 
de convênios com outras entidades públicas municipais, estaduais ou federais. Por isto, a correta 
demarcação dos limites deste terreno se torna essencial. 
Portanto, é notório afirmar que a realização de levantamentos topográficos auxilia no 
desenvolvimento de projetos mais eficientes, precisos, seguros e econômicos. Então, projetar 
conhecendo-se os aspectos topográficos do terreno é a melhor forma de fazer engenharia. 
 
3 - CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
3.1 - Sondagem: 
Os serviços de execução de sondagem possuem técnica de execução plenamente conhecida pelo 
mercado de engenharia. Possuem baixa complexibilidade e apresentam procedimentos de execução 
bem definidos, inclusive quanto aos aspectos de qualidade e de desempenho. 
Isto se deve ao fato de ser amplamente utilizado na engenharia para a obtenção de parâmetros para 
determinação e dimensionamento de fundações, para verificação da estabilidade de solos bem como 
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suas características geomecânicas. Não sendo admitida, na engenharia atual, a tomada de qualquer 
decisão sem o pleno conhecimento das características do solo na área estudada. 
Outro ponto relevante sobre o serviço de sondagem é o fato de não necessitar de sofisticação 
tecnologia que já não seja de conhecimento comum das empresas do ramo, e que a quantidade de 
firmas que prestam tal serviço, confirmam a facilidade em sua obtenção. 
Trata-se, portanto, de serviço geralmente oferecido por diversos fornecedores sendo facilmente 
comparáveis entre si, de modo a permitir que a decisão de compra se baseie no menor preço, 
enquadrando - se, portanto, na classificação de serviço comum, conforme definição do art. 1º, 
parágrafo único, da Lei 10.520/2002. Tal entendimento pode ser confirmado por diversos editais que 
formam publicados, podendo citar: 

i. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/14 - Justiça Eleitoral do Estado do 
Maranhão, fl. 71 a 74 do processo 74861735; 
ii. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 33/2015 - Fundação Universidade 
federal do Amapá, fl. 75 a 81 do processo 74861735; 
iii. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2015 - Departamento de Polícia 
Federal. Superintendência regional em Rondônia, fl. 85 a 86 do 
processo 74861735; 
iv. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2016 - Ministério Público do Estado 
de Pernambuco, fl. 87 a 89 do processo 74861735. 
 

3.2 - Topografia: 
Os serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, possuem técnica 
de execução plenamente conhecida pelo mercado de engenharia. Possuem baixa complexibilidade e 
apresentam procedimentos de execução bem definidos, inclusive quanto aos aspectos de qualidade e 
de desempenho. 
Isto se deve ao fato de ser amplamente utilizado na engenharia para estabelecimento e verificação das 
medidas das divisas de terrenos e áreas, bem como a representação gráfica e/ou descrição ou 
delineação exata e pormenorizada de um terreno, de uma região, com todos os seus acidentes 
geográficos naturais ou artificiais. Não sendo admitida, na engenharia atual, a tomada de qualquer 
decisão sem o pleno conhecimento das características topográficas e geográficas da área estudada.  
Outro ponto relevante sobre o serviço de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral 
georreferenciado, é o fato de não necessitar de sofisticação tecnologia que já não seja de 
conhecimento comum das empresas do ramo, e que a quantidade de firmas que prestam tal serviço, 
confirmam a facilidade em sua obtenção. 
Trata-se, portanto, de serviço geralmente oferecido por diversos fornecedores sendo facilmente 
comparáveis entre si, de modo a permitir que a decisão de compra se baseie no menor preço, 
enquadrando-se, portanto, na classificação de serviço comum, conforme definição do art. 1º, 
parágrafo único, da Lei 10.520/2002. Tal entendimento pode ser confirmado por diversos editais que 
formam publicados, podendo citar: 

i. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP/SRFA/INCRA N.º 03/2010 - Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, fl. 68 a 75 do 
processo 74823078; 
ii. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2014 - Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão, fl. 77 a 79 do processo 74823078; 
iii. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2015 - Fundação 
Universidade federal do Amapá, fl. 80 a 86 do processo 74823078; 
iv. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2015 - Superintendência Regional de 
Polícia federal em Rondônia, fl. 87 a 88 do processo 74823078; 
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v. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2016 - Ministério Público do Estado 
de Pernambuco - Procuradoria Geral de Justiça do Estado de 
Pernambuco, fl. 89 a 88 do processo 74823078. 

 
4 - TIPO DE LICITAÇÃO/MODALIDADE: 
4.1 - A licitação originada deste Termo de Referência deverá ser realizada preferencialmente na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, sob forma de EXECUÇÃO INDIRETA no 
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para os objetos 
descritos nos lotes 1 e lote 2 e detalhado adiante: 
 

LOTE 1 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 

MÍN. 
QUANT. 

MÁX. 

1 Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 
marcos) 

unid. 3 50 

2 Lançamento de linha poligonal basica com precisão de fechamento 
relativa a 1a ordem, usando distanciometro eletronico, em terreno de 
orografia não acidentada, vegetação rala 

Km 0,1 27 

3 Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral, executado de 
acordo com as especificações, em terreno de orografia acidentada 

ha 0,1 200 

*O deslocamento da equipe e hospedagem, caso necessário, ficará a cargo da contratada. 
 

LOTE 2 - ESTUDOS, SONDAGENS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 

MÍN. 
QUANT. 

MÁX. 

1 Transporte de equipe e equipamento para sondagem a percussao 
(capital) 

Km 0,1 6000 

2 Sondagem a percussão d = 2 1/2" com medida de spt (faturamento 
mínimo = 30 m) 

m 5 2000 

3 Sondagem do terreno a trado m 0,1 420 

4 
"Analise granulometrica por peneiramento e sedimentacao em "top soil" 

unid. 1 280 

5 Ensaio de limite de liquidez - solos unid. 1 280 

6 Ensaio de compactação com energia Proctor Normal, conforme 
recomendações da NBR 7182 e NBR 6457 

unid. 1 280 

7 Ensaios de laboratório - cbr moldado unid. 1 280 

 
5 - CONDIÇÕES GERAIS:  
5.1 - Os serviços serão executados conforme a necessidade do Município de Afonso Cláudio e, para 
sondagem, sendo 02 (dois) furos no mínimo a ser executado por solicitação. 
5.2 - A aprovação dos Serviços pela PMAC não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e a 
Administração Pública. 
5.3 - A PMAC deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como de 
toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que 
exista autorização expressa da PMAC. 
5.4 - A contratada será a única responsável pela precisão das informações, pela correta aplicação dos 
procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados, sendo ainda 
responsável pela realização do serviço de sondagem no local previamente determinado. 
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5.5 - A contratada será a única responsável pela precisão das cotas, das distâncias, dos azimutes e das 
coordenadas; pela fidelidade dos detalhes, mapas e desenhos; pela materialização em campo dos 
dados construtivos, quer das unidades localizadas, quer das unidades lineares. 
5.6 - Importante destacar que a tomada de decisão, por um tipo ou outro de solução de projeto, 
depende dos dados levantados e apresentados no planialtimétrico cadastral georreferenciado, 
portanto, as informações prestadas pela empresa executora deverão refletir as condições do local, 
com a precisão determinada pelas normas técnicas, pois, uma informação equivocada pode prejudicar 
de sobremaneira a solução adotada, inclusive inviabilizando a solução de projeto desenvolvido para 
aquele local. 
 
6 - LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
6.1 - Os locais de realização dos serviços serão identificados em diferentes raios de atuação, em até 20 
km da sede do município. 
6.2 - As áreas que receberão as sondagens serão definidas pela Prefeitura Municipal conforme 
demandas da administração, devendo ser identificado pelo solicitante, dentre aqueles constantes do 
ANEXO I-A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, qual a quantidade de furos deverão ser executados, 
obedecendo rigorosamente o que determina a ABNT NBR – 8.036/1983, sendo de responsabilidade do 
solicitante o atendimento ao que determina a norma brasileira, em relação à quantidade e disposição 
dos furos no terreno. 
 
7 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Os serviços são os discriminados no ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, anexado a este Termo de 
Referência. Consiste resumidamente em: 
 
7.1 - Sondagem: 
7.1.1 - Cabe especificamente ao contratado: 
a) Garantir que os serviços sejam executados de acordo com as exigências das Normas Técnicas ABNT 
NBR 6.484/2001; NBR 6.502/1995; NBR 7.181/1984; NBR 8.036/1983; NBR 13.441/1995; NBR 
15.492/2007, bem como outras normas aplicáveis ao escopo do contrato;  
b) Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental, em particular, ao disposto 
no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011; 
c) Deverá ser aplicado à execução do contrato, no que couberem, os critérios estabelecidos no Decreto 
2.830-R de 19 Agosto de 2011; 
d) Propor a Prefeitura Municipal alternativas técnicas para solução de problemas que venham ocorrer 
no transcurso dos serviços, levando em consideração os aspectos técnicos e econômicos envolvidos 
de modo a reduzir incertezas; 
e) Alertar a Prefeitura Municipal quanto às condições de cumprimento dos prazos estipulados para a 
execução dos serviços; 
f) Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos considerando casos de 
simultaneidade de ações e solicitações a serem realizadas; 
g) Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços, bem 
como sua mobilização e desmobilização, inclusive fornecimento de água e energia ou equipamentos 
que não necessitem de energia elétrica para seu funcionamento; 
h) Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos serviços, 
em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, 
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, única 
empregadora; 
i) Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas expensas, bem 
como guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados; 
j) Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
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k) Proporcionar e fiscalizar os funcionários quanto à utilização de uniformes, acessórios e 
equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina 
do Trabalho vigentes; 
l) Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, 
pelos quais será inteiramente responsável; 
m) Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência e 
apresentar à fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição e determinação. 
 
7.2 - Topografia: 
7.2.1 - Cabe especificamente ao contratado: 
a) Garantir que os serviços sejam executados de acordo com as exigências das Normas Técnicas ABNT 
NBR – 13.133/1994 versão corrigida 1996, NBR - 14.166/1998 e NBR 15.777/2009, bem como outras 
normas aplicáveis ao escopo do contrato; 
b) Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental, em particular, ao disposto 
no Decreto 2.830-R de 19 de agosto de 2011; 
c) Deverá ser aplicado à execução do contrato, no que couberem, os critérios estabelecidos no Decreto 
2.830-R de 19 de agosto de 2011; 
d) Solicitar a aprovação do Gestor e/ou Fiscal do contrato para execução de serviços necessários, não 
constantes do escopo da Ordem de Serviços Parcial; 
e) Propor a PMAC alternativas técnicas para solução de problemas que venham ocorrer no transcurso 
dos serviços, levando em consideração os aspectos técnicos e econômicos envolvidos de modo a 
reduzir incertezas; 
f) Alertar a PMAC quanto às condições de cumprimento dos prazos estipulados para a execução dos 
serviços; 
g) Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos considerando casos de 
simultaneidade de ações e solicitações a serem realizadas 
h) Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços, bem 
como sua mobilização e desmobilização; 
i) Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos serviços, 
em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, 
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, única 
empregadora; 
j) Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas expensas, bem 
como guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados; 
k) Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
l) Proporcionar e fiscalizar os funcionários quanto à utilização de uniformes, acessórios e 
equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina 
do Trabalho vigentes; 
m) Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, 
pelos quais será inteiramente responsável; 
n) Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência e 
apresentar à fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição e determinação. 
 
8 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
8.1 - Estudos e Sondagem 
8.1.1. CONDIÇÕES GERAIS 
A sondagem dos terrenos onde serão implantados empreendimentos de obras públicas deverá 
atender às seguintes condições: 
a) Será executada em obediência às prescrições das Normas Técnicas da ABNT; 
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b) Cabe a Prefeitura Municipal determinar a execução da sondagem a partir das orientações do 
projetista de Estrutura/Fundações que irá estabelecer o tipo, número e locação das perfurações; 
c) Durante a execução do contrato, caso haja revisões e/ou alterações nas normas técnicas, aplicáveis 
ao escopo da execução do contrato, os serviços que ainda não tiveram a ordem de serviço – O.S. 
emitida deverão seguir as normas atualizadas, sem ônus para o contratante; 
d) Faz parte dos serviços de sondagem a eventual demolição de pisos ou pavimentos existentes, além 
de capina na região de execução dos furos de sondagem. Deverão ocorrer somente na área do furo e 
em quantidade suficiente para permitir a execução dos serviços. 
 
8.1.2. TIPO E PROCESSO DE SONDAGEM 
8.1.2.1. Processo de Sondagem: 
As sondagens de reconhecimento serão, a priori e sempre que possível, do tipo SPT. Havendo 
necessidade durante a execução dos serviços, poderá haver alteração do tipo de sondagem, em função 
da peculiaridade do subsolo/projeto ou ainda, caso haja dúvidas quanto à natureza do material 
impenetrável à percussão. A definição/autorização de alteração do tipo de sondagem ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal em conjunto com o projetista. 
 
8.1.3. PROFUNDIDADE DOS FUROS DE SONDAGEM 
As perfurações de terrenos que receberão edificação deverão ter profundidade que permitam 
salvaguardar um comportamento das fundações. A profundidade mínima a ser atingida deverá 
atender a NBR - 6.484/2001. 
 
8.1.4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
8.1.4.1 - O relatório de sondagem deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa e conter 
perfis individuais onde conste, no mínimo: 
a) Nome do cliente (PMAC); 
b) Nome e endereço da obra; 
c) Número do furo, diâmetro da sondagem, indicação do tipo de amostrador utilizado, cota e 
referência ao RN adotado. Deverá ser utilizada preferencialmente a referência de nível (RN) fornecida 
pela Prefeitura Municipal, em caso de não fornecimento, a referência de nível (RN) deverá ser em 
função de elementos locais que possam servir de referência, tais como: meio-fio, calçadas, ruas, 
postes, etc., desde que devidamente indicados no relatório de apresentação dos resultados e que 
sejam de fácil visualização no local; 
d) Data de início e término do furo, profundidade máxima alcançada e nome do sondador;  
e) Tabela com leitura do nível d’água com: data, hora, profundidade do furo, profundidade do 
revestimento e observações sobre eventuais fugas d’água, artesianismo, etc. No caso de não ter sido 
atingido o nível d’água, deverá constar no boletim as palavras “furo seco”; 
f) Posição final do revestimento; 
g) Posição e identificação (número) das amostras coletadas; 
h) Resultados do ensaio de lavagem por tempo; 
i) Resultado dos ensaios de penetração, com o número de golpes e avanço em centímetros para cada 
terço de penetração do barrilete, juntamente com gráfico de variação do SPT com a profundidade; 
j) Classificação geotécnica e posição (profundidade) das diversas camadas constituintes do subsolo até 
a profundidade de paralisação da sondagem; 
k) Perfil provável das diversas camadas, com indicação da consistência e/ou compacidade conforme 
cada caso específico; 
l) Nome e assinatura do engenheiro/arquiteto ou geólogo responsável pela classificação geotécnica; 
m) Indicações de anomalias observadas; 
n) Motivo de paralisação do furo; 
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8.1.4.2 - Deverão acompanhar os perfis individuais: 
a) Texto explicativo com critérios de descrição das amostras, bem como outras informações 
importantes, com nome e assinatura do responsável pela empresa contratada e do engenheiro ou 
geólogo responsável pela classificação geotécnica; 
b) Planta de locação das sondagens ou, na sua falta, croqui com as distâncias aproximadas das 
amarrações dos furos; 
c) Campanha fotográfica com o mínimo de 01 foto para cada furo e 01 foto para toda a área ilustrando 
a mobilização e os serviços em execução no local; 
d) Todo o conteúdo será fornecido através de 01 via, impressa e encadernada, assim como, a 
editoração de um CD/DVD contendo todos os arquivos, conforme os softwares adequados, gerados 
para o serviço; 
e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT dos 
serviços executados 
 
8.2 - TOPOGRAFIA: 
8.2.1. CONDIÇÕES GERAIS 
O levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado será executado onde serão 
implantados os empreendimentos e obras públicas, ou ocorrerá em terrenos cujo conhecimento das 
características topográficas seja necessário. Tanto em um caso, quanto no outro, deverão atender às 
seguintes condições: 
a) Serão executados em obediência às prescrições das Normas Técnicas da ABNT; 
b) Caberá a PMAC determinar a área a ser levantada tomando como base as escrituras públicas do 
terreno e, em caso de interesse de que seja conhecida as características topográficas de somente uma 
parte do terreno, a planta indicativa da área a ser levantada poderá elaborada pelo solicitante ou pela 
PMAC de acordo com a necessidade; 
c) Durante a vigência da ata de registro de preços, caso haja revisões e/ou alterações nas normas 
técnicas, aplicáveis ao escopo deste Termo de Referência, os serviços que ainda não tiveram a ordem 
de serviço - O.S. emitida deverão seguir as normas atualizadas, sem ônus para o contratante;  
d) Faz parte dos serviços de topografia a eventual capina na região de execução dos trabalhos bem 
como a abertura de picadas. Deverão ocorrer somente na área do levantamento e em quantidade 
suficiente para permitir a execução dos serviços, portanto, não poderão ser remuneradas à parte ou 
em item específico. 
 
8.2.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os levantamentos serão encaminhados a PMAC de acordo com as especificações técnicas, constando, 
no mínimo: 
a) Data e local do levantamento; 
b) Designação (nome) e natureza do empreendimento; 
c) Instrumento utilizado, com características principais; 
d) Orientação magnética, na data do levantamento; 
e) Datum; 
f) Perímetro do terreno, com as medidas dos lados da poligonal, ângulos internos, deflexões e área; 
g) Curvas de nível de metro em metro, cotas dos vértices e nível de pontos notáveis, como exemplo: 
cruzamento de eixos de vias, e/ou outros pontos de interesse para o projetista; 
h) Referência de nível (RN) devidamente caracterizado e de fácil localização e identificação; 
i) Ruas adjacentes, com nomes, dimensões, tipo de pavimentação e arborização existentes; 
j) Redes de energia elétrica, água, esgoto, águas pluviais, telefone, etc., que sirvam o terreno, suas 
concessionárias e os respectivos acessos, fazendo constar alturas e profundidades em relação ao RN; 
k) Muros, construções, afloramento de rochas, depressões, etc., que existam no terreno ou que 
estejam nas proximidades e possam interessar ao projeto a ser desenvolvido, fornecendo a localização 
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das árvores cujos diâmetros sejam maiores que 0,05m, medidos a 1,20m do solo e com a indicação 
aproximada do diâmetro de suas copas (se houver); 
l) Adutoras, emissários, redes de alta tensão, nascentes, córregos, cursos d´água perenes ou 
intermitentes, lagoas, área de brejo, cercas, ou qualquer outra ocorrência etc., que passem pelo 
terreno que estejam nas proximidades e possam interessar ao projeto a ser desenvolvido, indicando 
largura, seção, nível em relação ao RN, etc.; 
m) Áreas de preservação permanente e de conservação, non aedificandi, afastamentos e servidões; 
n) Localização, área de projeção, número de pavimentos, tipo de estrutura e cotas das soleiras de 
eventuais edificações existentes no terreno; 
o) Posição das divisas de propriedades vizinhas; 
p) Para os serviços de levantamento de volumes de aterro e corte de terreno, além das plantas e seções 
transversais deverá ser entregue a memória de cálculo detalhada. 
 
Deverão ser entregues em duas versões, uma digital e outra física, conforme descrição abaixo: 
8.2.2.1 VERSÃO DIGITAL: 
As mídias digitais (CD ou DVD ROM ou Unidade de memória removível) das peças técnicas deverão 
conter os arquivos relacionados na tabela abaixo, organizados rigorosamente em suas respectivas 
pastas, em suas versões editáveis e protegidas: 
 

TABELA ORGANIZACIONAL 

Nome da Pasta Arquivos Formato Conteúdo 

1. Projetos 

Planta 
topográfica e 
seções 
transversais do 
terreno 

*.dwg Todos os itens listados no item 8.2.2 

2. Relatório 
fotográfico 

Relatório 
fotográfico 

Editável (*.doc; 
*.docx; *.xls; 
*.xlsx) e protegido 
(*. pdf) 

Campanha fotográfica com o mínimo de 
01 foto para cada elemento topográfico 
relevante encontrado ou para situação 
que necessite de registro fotográfico. 
Deverá haver também, quantas fotos 
forem necessárias para o registro da 
área a ser levantada. 

3. Memorial 
descritivo 

Memorial 
descritivo 

Editável (*.doc; 
*.docx; *.xls; 
*.xlsx) e protegido 
(*. pdf) 

Memorial descritivo contendo relação 
de todos os marcos implantados, suas 
coordenadas UTM-Fuso 24 e 
geográficas, Datum Sirgas (IBGE) 2000, 
Modelo de Geóide, precisão horizontal 
e vertical, RMS, duração do rastreio, 
equipamento utilizado, foto (900x900 
pixels) no momento da determinação 
da coordenada devendo estar 
totalmente visível o equipamento e o 
local da coordenada. 
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4. Cadernetas de 
campo 

Cadernetas 
eletrônicas de 
campo 

Formato original 
do equipamento 

Arquivos das cadernetas eletrônicas de 
campo oriundas de equipamentos 
óticos (Estação Total) em seu formato 
original incluindo o relatório de campo 
da estação total, do transporte e 
coordenadas juntamente com o 
levantamento das poligonais e 
irradiações. 

Cadernetas de 
campo 

editável (*.doc; 
*.docx; *.xls; 
*.xlsx) e protegido 
(*. pdf) 

Arquivos das cadernetas de campo em 
formato editável original incluindo o 
relatório de campo do equipamento, do 
transporte e coordenadas juntamente 
com o levantamento das poligonais e 
irradiações. 

5. Arquivos e 
Relatórios - GPS 

Observações 
GPS 

Formato original e 
em rinex 

Arquivos das observações GPS. 

Relatório de 
processamento 

Formato original, 
editável (*.doc; 
*.docx; *.xls; 
*.xlsx) e protegido 
(*. pdf) 

Relatórios de processamento e 
ajustamento das observações GPS e 
estação total. 

Listagem com 
correções 

Formato original, 
editável (*.doc; 
*.docx; *.xls; 
*.xlsx) e protegido 
(*. pdf) 

Listagem com a correlação entre nome 
dos arquivos GPS com os números do(s) 
marco(s) medidos naquele arquivo 
(apenas para os casos onde a arquivo 
difeir do número do marco) 

6. Arquivos Gerais 
Arquivos dos 
softwares 

Formato original, 
editável (*.doc; 
*.docx; *.xls; 
*.xlsx) e protegido 
(*. pdf) 

Arquivos e extensões dos softwares em 
que os dados do levantamento 
topográfico foram calculados e 
corrigidos 

 
8.2.2.2 VERSÃO FÍSICA: 
A versão física deverá ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo as Normas da ABNT. Deverá 
ser composta de todos os documentos pertinentes ao levantamento 
executado e em quantidades definidas conforme relação abaixo: 
a) A versão final deverá ser entregue em 02 (duas) vias; 
b) Duas cópias da planta topográfica do terreno que deverão ser impressas na escala 1:100, 1:200 ou 
1:500, bem como seções transversais com espaçamento máximo de 20 m; salvo especificações 
diversas definidas pela PMAC; 
c) Duas cópias do Memorial Descritivo dos Serviços, o qual deverá conter descrição da situação, da 
"amarração" do ponto inicial e dos equipamentos utilizados com especificação técnica do fabricante; 
d) Para os marcos implantados, apresentar duas cópias do memorial descritivo com coordenadas UTM- 
Fuso 24 e geográficas, Datum Sirgas (IBGE) 2000, Modelo de Geóide, precisão horizontal e vertical, 
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RMS, duração do rastreio, equipamento utilizado, foto (900x900 pixels) no momento da determinação 
da coordenada devendo estar totalmente visível o equipamento e o local da coordenada; 
e) Duas cópias do Relatório de Ajustamento, quando utilizado GPS; 
f) Duas cópias da Caderneta de Campo; 
g) Duas cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e/ou do Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT de cada trabalho devidamente quitada 
 h) Duas cópias do relatório fotográfico. 
 
O serviço será considerado entregue, para fins de medição, somente quando as duas versões, tanto 
a digital quanto a física, estiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal do contrato. 
 
8.2.3 - PRECISÃO DO LEVANTAMENTO: 
Para a poligonal principal, o erro de fechamento admissível será de: 
a) Para medida do perímetro: 1:10.000; 
b) Para medida de ângulo: 0º00´07"√n, onde "n" é o número de vértices da poligonal; 
c) Para medidas altimétricas: 100 mm/km. 
Para poligonais secundarias, o erro de fechamento admissível será de: 
a) Para medida do perímetro: 1: 10.000; 
b) Para medidas de ângulos de poligonal: 0º30"√n. 
Observações: Quando a área a ser levantada não for delimitada por elementos precisos e 
permanentes, deverá ser utilizado marcos de concreto cravados, facilmente identificáveis e que 
ofereçam condições de permanecer inalterados ao longo do tempo. Deverão estar devidamente 
cadastrados e georreferenciados, emitindo relatório específico para cadastramento. 
 
9 - PRAZOS MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
9.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 01 (um) ano, contados do dia posterior à 
data de sua publicação no diário oficial, vedada sua prorrogação. 
9.2 - Os instrumentos gerados a partir da Ata de Registro de Preço terão seus prazos definidos de 
acordo com o escopo dos serviços a realizar e em conformidade com a legislação vigente. 
9.3 - A medição será realizada após a entrega e conclusão dos respectivos serviços solicitados, atestado 
por técnico da Profissional Habilitado da Prefeitura Municipal. 
 
10- EQUIPE TÉCNICA:  
10.1 - Deverá ser apresentada a relação das equipes técnicas para as funções indicadas nas respectivas 
áreas de atuação proposta, que deverá ser constituída de Engenheiros/Arquitetos e Técnicos com 
experiência profissional no gerenciamento e elaboração de serviços de sondagem, ensaios de 
laboratório e levantamento topográfico, conforme acervos averbados pela entidade de classe 
responsável (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/ES ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Espírito Santo - CAU/ES). 
10.2 - As equipes técnicas a que se refere o item anterior serão compostas, no mínimo, de 01 (um) 
Engenheiro Civil ou Arquiteto Coordenador, e para topografia no mínimo 01 (um) Engenheiro 
Civil/Agrimensor/Agrônomo ou Arquiteto Coordenador responsável técnico pelos trabalhos e 01 (um) 
Técnico de nível médio. Os membros da equipe técnica devem ter atribuições compatíveis com a 
elaboração dos serviços conforme resoluções dos Conselhos Federais de Engenharia e Agronomia – 
CONFEA ou de Arquitetura - CAU/BR. 
10.3 - A empresa licitante deverá comprovar através de certidões emitidas pelos respectivos Conselhos 
de Classe, que os responsáveis técnicos apresentados para a execução dos serviços possuem 
vinculação permanente ao seu quadro técnico, e que estão devidamente habilitados para os serviços, 
objeto da licitação. 
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11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO: 
11.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
11.1.1 - O Coordenador indicado pela empresa licitante deverá apresentar atestados em seu nome, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/ES 
ou CAU/ES, relativos à execução de serviços que apresentem os serviços correspondentes a cada item 
constante no ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA deste Termo de Referência. 
11.1.2 - Os atestados apresentados deverão comprovar a execução dos serviços conforme segue 
abaixo: 
 
Lote 1: 
a) 1 atestado para Implantação de Marcos através de levantamento com GPS; 
b) 1 atestado para Levantamento de linha poligonal básica; 
c) 1 atestado para Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral; 
 
Lote 2: 
a) 1 atestado para transporte de equipe e equipamento para sondagem a percussão; 
b) 1 atestado para Sondagem a Percussão SPT; 
c) 1 atestado para Sondagem do Terreno a Trado; 
d) 1 atestado para Análise Granulométrica por peneiramento; 
e) 1 atestado para Ensaio de Limite de Liquidez para Solos; 
f) 1 atestado para Ensaio de compactação Proctor; 
g) 1 atestado para Ensaio CBR. 
11.2.3 - A qualificação técnica profissional exigida decorre da quantidade dos serviços que se pretende 
contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto ao 
cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária competitividade 
daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para contratar com o Poder 
Público. 
 
12 - ALTERAÇÕES NA EQUIPE TÉCNICA:  
12.1 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da qualificação técnica e como 
integrantes das equipes técnicas deverão, efetivamente, trabalhar na execução do contrato, além de 
serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato no Município de Afonso Cláudio, 
admitindo - se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo Município de Afonso Cláudio. 
12.2 - A eventual substituição de algum deles somente será possível mediante solicitação por escrito 
ao Município de Afonso Cláudio, devidamente justificada. 
12.3 - Para a análise e possível aprovação da substituição, deverão ser apresentados pela contratada, 
documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificação técnica do substituído, 
conforme indicado pelos itens 10. EQUIPES TÉCNICAS e 11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA 
HABILITAÇÃO deste termo de referência.  
 
13 - PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 
13.1 - Os valores totais dos serviços deste termo de referência estão estabelecidos como seguem no 
ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, e serão executados conforme descrito no item 4. TIPO DE 
LICITAÇÃO/MODALIDADE deste termo de referência. 
 
14 - DOCUMENTOS ANEXOS 
ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
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15 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
15.1 - SONDAGEM: 
i. NBR 6.122. Fundações - Projeto e execução de fundações. 2010. 
ii. NBR 6.484. Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT - Método de Ensaio. 2001. 
iii. NBR 6.502. Definições - Rochas e Solos. 1995. 
iv. NBR 7.181. Solo - Análise Granulométrica - Versão corrigida 1988. 1984. 
v. NBR 6.484. Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT - Método de Ensaio. 2001. 
vi. NBR 8.036. Sondagem - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edifícios - Procedimento. 1983. 
vii. NBR 13.441. Simbologia - Rochas e solos. 1995. 
viii. NBR 15.492. Sondagem - Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental - 
Procedimento. 2007. 
ix. DAS, B. M. Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Tradução de EZ2 Translate. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011.614 p. 
x. HACHICH, W. et al. Fundações: Teoria e Prática. 2.ed. São Paulo: Pini 1998.758 p 
xi. MEP001.GR. Manual - Manual de apresentação de projetos de arquitetura e Engenharia - Versão 
inicial e revisões. 
xii. MEP004.SD. Manual - Manual de apresentação de relatório de sondagem - Versão inicial e revisões. 
xiii. LEI 8.666. Lei - Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, de 21 de junho 
de 1993. 1993. 
xiv. DECRETO 1.790-R. Decreto -Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15, 
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da Administração Pública Estadual. 
Alterado pelo decreto 3.540/2014. 2007. 
xv. DECRETO 2.830-R. Decreto - Dispõe sobre os critérios e especificações para aquisição de bens e 
serviços com vista ao consumo sustentável pela Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, 
autárquica e funcional, de 19 de Agosto de 2011. 
xvi. DECRETO 3.540-R. Decreto - Altera dispositivos do Decreto 1.790-R, de 24 de janeiro de 2007.2014 
xvii. SUMULA T.C.U. 257/2010. 
xviii. ARTIGO. Conlicitação - http://portal.conlicitacao.com.br. 
xix. TC-009.930/2007-7 - T.C.U. 
xx. ERTHAL DE CARVALHO, Juliane. Comentário ao acórdão 1.046/2014 do TCU. Informativo Justen, 
Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 87, maio de 2014, disponível em 
HTTP://www.justen.com.br/informativo. 
xxi. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/14. Registro de preço para contratação de serviços de levantamento 
topográfico planialtimétrico cadastral e sondagem a percussão nos terrenos destinados à construção 
de unidades da Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão. 
 
16.2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO: 
i. NBR 13.133. Topografia - Execução de levantamento topográfico - Versão corrigida 1996. 1994; 
ii. NBR 14.166. Procedimento - Rede de Referência Cadastral Municipal. 1998; 
iii. NBR 15.777. Procedimento - Convenções topográficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000. 2009; 
iv. LEI 8.666. Lei - Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, de 21 de junho 
de 1993. 1993; 
v. DECRETO 1.790-R. Decreto- Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15, inciso 
II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da Administração Pública Estadual. Alterado pelo 
decreto 3.540/2014. 2007; 
vi. DECRETO 2.830-R. Decreto - Dispõe sobre os critérios e especificações para aquisição de bens e 
serviços com vista ao consumo sustentável pela Administração Pública Estadual direta e indireta, 
autárquica e funcional, de 19 de agosto de 2011. 
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vii. DECRETO 3.540-R. Decreto - Altera dispositivos do Decreto 1790-R, de 24 de janeiro de 2007. 2014; 
viii. SÚMULA T.C.U. 257/2010; 
x. ARTIGO. Conlicitação -http://portal.conlicitacao.com.br; 
xi. TC-009.930/2007-7 - T.C.U.; 
xii. SÚMULA T.C.U. 247/ - T.C.U.; 
xiii. ERTHAL DE CARVALHO, Juliane. Comentário ao acórdão 1.046/2014 do TCU. Informativo Justen, 
Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 87, maio de 2014, disponível em 
HTTP://www.justen.com.br/informativo; 
x. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP/SRFA/INCRA N.º 03/2010 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA; 
xi. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2014 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; 
xii. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2015 - Fundação Universidade federal do Amapá; 
xiii. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2015 - Superintendência Regional de Polícia federal em Rondônia; 
xiv. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2016 - Ministério Público do Estado de Pernambuco - Procuradoria 
Geral de Justiça do Estado de Pernambuco. 
 

 
Responsável pelo elaboração do Termo de Referência: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021 
 

CREDENCIAMENTO - (MODELO) 
 

 
 
 
Á Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) ----------------------------------------------, portador (a) do CPF 
nº -------------------------------- e RG nº --------------------, vem pela presente, informar a Vossa Senhoria que 
o(a) Sr. (a) ---------------------------------------------------, portador do CPF nº ----------------------------------- e RG 
nº -------------(xerox autenticada do documento) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, 
a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, 
oferecer lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos 
referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome  
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório 
Obs. 02: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021 
 

DECLARAÇÃO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - (MODELO) 
 

 
 
 
 
 
 
A empresa -------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº --------------------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) --------------------------------------------, portador (a) do CPF nº 
------------------------------------- e RG nº --------------------, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a 
disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias 
previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021 
 

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 a 
inexistência de fato superveniente impeditivo à sua participação no processo licitatório.  
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome  
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO - (MODELO) 
 

 
 
 
 
A Empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por intermédio do seu 
representante legal Sr(a) ________________, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o 
nº ________________ declara, não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município 
de Afonso Cláudio/ES, e que atende, plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação (nº 02). 
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ANEXO VII 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO 
DE ME E EPP - (MODELO) 

 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
 
 
 
A empresa _______________ inscrita no CNPJ sob nº  _______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) _______________, portador (a) do CPF nº _______________ e RG nº 
_______________, solicita na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando 
da sua participação no Pregão Presencial em epígrafe, seja dado o tratamento diferenciado concedido 
a essas empresas com base nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do art. 
3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
Como  prova  da  referida  condição,  apresentamos  a  Certidão  Simplificada  emitida  pela  Junta 
Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Atenciosamente, 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome da Proponente 
Nome do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado junto com os documentos de Credenciamento.  
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ANEXO VIII 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 

PROPOSTA COMERCIAL - (MODELO) 
 

ocal, ___ de _________ de 2021. 
 

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
Empresa: (________Nome da Empresa_____________) 
 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
 
Prezados Senhores, 
 
1 - Compõem nossa Proposta: 
1.1 - Proposta Comercial Detalhada, conforme segue: 

LOTE 1 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
MÍN. 

QUANT. 
MÁX. 

VALOR UNIT. VALOR UNIT.  
COM BDI 

VALOR TOTAL 

1 Implantação de marcos através de 
levantamento com GPS (mínimo de 3 
marcos) 

unid. 3 50    

2 Lançamento de linha poligonal basica 
com precisão de fechamento relativa a 
1a ordem, usando distanciometro 
eletronico, em terreno de orografia não 
acidentada, vegetação rala 

Km 0,1 27    

3 Levantamento topográfico, 
planialtimétrico e cadastral, executado 
de acordo com as especificações, em 
terreno de orografia acidentada 

ha 0,1 200    

Valor total Lote 01: R$ __________ (____________________) 

 

LOTE 2 - ESTUDOS, SONDAGENS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
MÍN. 

QUANT. 
MÁX. 

VALOR UNIT. VALOR UNIT.  
COM BDI 

VALOR TOTAL 

1 Transporte de equipe e 
equipamento para sondagem a 
percussao (capital) 

Km 0,1 6000    

2 Sondagem a percussão d = 2 1/2" 
com medida de spt (faturamento 
mínimo = 30 m) 

m 5 2000    

3 Sondagem do terreno a trado m 0,1 420    

4 "Analise granulometrica por 
peneiramento e sedimentacao em 
"top soil" 

unid. 1 280    

5 Ensaio de limite de liquidez - solos unid. 1 280    
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6 Ensaio de compactação com 
energia Proctor Normal, conforme 
recomendações da NBR 7182 e NBR 
6457 

unid. 1 280    

7 Ensaios de laboratório - cbr 
moldado 

unid. 1 280    

Valor total do Lote 02: R$ __________ (____________________) 

 
2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o 
recebimento da mesma pela Administração Municipal. 
3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, 
contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela 
execução dos serviços. 
4 - Declaramos que temos pleno conhecimento de como a prestação do serviço será realizada e que 
estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e Anexos, em especial o 
Termo de Referência - Anexo I. 
 
Local, ___ de _________ de 2021. 
 
 
 

____________________________ 
Identificação e assinatura 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ARP Nº ____/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
PROCESSO Nº 7629/2021 
 
PREÂMBULO: Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. Luciano Roncetti Pimenta, brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº 
___.___.___/__ e RG nº ___.___-ES, residente e domiciliado à __________________, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o 
Nº 08/2021, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa ___________, inscrita no CNPJ sob 
o nº ______, com sede à ____________(endereço completo)_______________, neste ato 
representado pelo ______________(condição jurídica do representante) Sr. ______________ (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, documentos pessoais) _________, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela 
Leis Federal Nº 8.666/93 e pelo Decreto Municipal Nº 173/2009, conforme disposições a seguir. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de prestação de serviços técnicos de 
levantamentos topográficos e estudos técnicos  de sondagem (preencher conforme o caso), 
conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte 
integrante deste instrumento independente de trascrição. 
1.1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos: 

a) Anexo I - Especificação dos preços; 
b) Anexo A - Minuta da Ordem de Fornecimento/Contrato;  
c) Edital e todos os seus Anexos; 
d) Proposta Comercial da Contratada. 

 
2 - DO PREÇO: 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele estão 
inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, 
mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste 
instrumento. 
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
pretendida nas hipóteses previstas na Lei8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO: 
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo 
mercado, o órgão gerenciador deverá: 
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3.1.1 - Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado. 
3.1.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido. 
Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
3.2.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 
que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem 
de fornecimento; 
3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 
como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

        3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 
no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 
3.5.3 - Não será concedida a revisão quando: 
3.5.3.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
3.5.3.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

                3.5.3.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos 
à parte interessada; 

          3.5.3.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 
pela Procuradoria Municipal, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
 
4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 
4.1.1.1 - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
4.1.1.2 - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
4.1.1.3 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados 
no mercado; 
4.1.1.4 - Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços. 
4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, 
por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da 
Ata de Registro de Preços. 
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e 
o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                    ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 39 
 

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, 
quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios 
estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 
4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio 
de correspondência, com aviso de recebimento. 
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 
contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 
pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1 - Obedecerá o disposto na Cláusula Quinta da Minuta de Contrato - Anexo A desta Ata de Registro 
de Preços. 
 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES, 
vedada a sua prorrogação. 
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 
termo inicial a assinatura do contrato ou documento equivalente, e como termo final o recebimento 
definitivo dos serviços realizados, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência -
Anexo I deste Edital 
 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e 
serão especificadas ao tempo da contratação. 
 
8 - DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE: 
8.1 - A assinaturado do contrato ou documento equivalente constitui o instrumento de formalização 
da contatação com o(s) fornecedor(es), devendo o seu resumo se publicado na Imprensa Oficial, em 
conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal Nº 8.666/93. 
8.2 -  Quando houver necessidade da prestação do serviço pelo órgão gerenciador/participantes da 
Ata, o fornecedor será convocado para assinar o contrato ou documento equivalente no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis.  
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
8.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a autorização de fornecimento ou se não dispuser de 
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a autorização de 
fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer 
os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de 
classificação.  
 
9 - DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
9.1 -  Obedecerá ao disposo no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante 
deste instrumento independente de transcrição. 
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10- DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1 - Compete a Contratada: 
10.1.1 - Executar/entregar o serviços/objeto conforme especificações, prazo e condições estabelecidas 
neste instrumento. 
10.1.2 - Garantir a qualidade e as perfeitas condições do objeto executado/entregue, inclusive quanto 
ao prazo de garantia, se houver. 
10.1.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
10.1.4 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à execução/entrega do objeto. 
10.1.5 - Manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital. 
10.1.6 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas 
10.1.7 - Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais danos ou prejuízos que venha a sofrer seu 
quadro funcional ou coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência do transporte e 
entrega do material, objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem responsabilidades ou ônus 
ao Município, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. 
10.1. 8 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe 
sejam impostas pelas autoridades. 
10.1. 9 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração 
Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
10.1.10 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.  
 
10.2 - Compete a Contratante: 
10.2.1 - Emitir Autorização de Fornecimento/Serviço. 
10.2.2 - Atestar as faturas, comprovando a execução/entrega dos serviços/produtos. 
10.2.3 - Efetuar o pagamento de acordo com o preço acordado e termos contidos no instrumento do 
ajuste. 
10.2.4 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
10.2.5 -  designar servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o § 8º do art. 15 da Lei 
8.666/1993, para o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto. 
10.2.6 - Promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas nele detectadas. 
10.2.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 
10.2.8 -  Notificar previamente a Contratada na identificação de irregularidades. 
10.2.9 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços sejam mantidas, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no edital. 

 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato/ajuste sujeitará o licitante contratado à aplicação 
de multa de mora, nas seguintes condições: 

11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
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11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na 
Lei 8.666/93. 

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
11.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e 
danos (alínea "b"). 

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 
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11.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
11.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
11.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
11.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
12 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA: 
12.1 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, 
o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo 
prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções. 
12.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a 
defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de 
aplicação de sanções. 
12.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será imposta multa de 2% 
(dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 
12.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não 
procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada 
do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 
12.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito municipal, o Contratante informará 
à Procuradoria Municipal sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à 
empresa. 
 
13 - DA RESCISÃO: 
13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 
8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
14 - DOS ADITAMENTOS: 
14.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, após 
manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 
 
15 - DOS RECURSOS: 
15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 
do art. 109 da Lei 8.666/1993. 
 
16 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1 - A execução da atacontrato será acompanhada pela Administração Municipal, através de servidor 
formalmente designado, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar 
a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será 
permitido qualquer pagamento. 
16.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
16.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
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16.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade do objeto entregue, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
16.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
16.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
17 - DO FORO: 
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ________________ de 2021. 
 
 
 
 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 

ORGÃO GERENCIADOR 
 
 
 

_________________________ 
NOME DA EMPRESA 

FORNECEDOR 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
 

ANEXO “A”  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MNUTA DE CONTRATO 
 
 

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio/ES e a 
empresa ______. 

 
 
 
PREAMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luciano Roncetti Pimenta, 
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº __.___.___-__ e RG MG-__.___.___, 
residente e domiciliado em Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e, 
de outro lado, a empresa  _____________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, estabelecida à 
_____________, neste ato representada pelo _______________, brasileiro, ______, ______ ______, 
portador do CPF nº __.___.___-__ e RG nº __.___.___, residente e domiciliado em _____________, 
adiante denominada simplesmente CONTRATADA, nos autos do Processo Administrativo Nº 
7629/2021 ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal 
Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 
_____/2021 da (oriunda do Pregão Eletrônico ____/2021),  parte integrante deste instrumento 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, 
ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas, mediante as 
condições expressas nas cláusulas seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  
1.1 - Fica estabelecido o regime de “execução indireta”, sob forma de “empreitada por preço unitário, 
nos termos do art. 10, II, “b” da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos de sondagem nas áreas a 
serem construídas edificações diversas, pertencentes a todas as secretarias e órgãos da Administração 
Municipal, bem como, a prestação de serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico 
cadastral georreferenciado, nas áreas onde serão construídas edificações diversas, pertencentes a 
todas as secretarias e órgãos da Administração Municipal ou em áreas cujo conhecimento da 
topografia do terreno seja necessário (preencher conforme o caso), conforme descrição técnica 
detalhada contida no Termo de Referência - Anexo I e Planilha Orçamentária anexas aos Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021, partes integrantes deste instrumento independente de transcrição.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS UNITÁRIOS, VALOR GLOBAL, RESJUSTAMENTO E REVISÃO: 
3.1 - Preços Unitários: Pagará a Contratante pelos serviços contratados e efetivamente executados, os 
preços constantes na Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada e que independentemente 
de transcrição passa a fazer integrante do Contrato. 
3.2 - Valor Total: O valor total estimado para a execução dos serviços objeto do presente Contrato é 
de R$ _________ (__________________). 
3.3 - Reajustamento: os preços propostos serão reajustados nos termos da fórmula a seguir indicada, 
observado o interregno mínimo de um ano, na forma da legislação vigente, considerando a data-base 
da proposta.  
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3.3.1 - A fórmula para o cálculo do reajustamento será:   
R = I1 - Io x V 

Io 
Em que: 

R = Valor do Reajustamento procurado. 
Io = É o Índice Setorial de Reajustamento - Consultoria e Gerencimento (Supervisão e Projetos) 
do INCC edificações do mês da data-base do orçamento elaborado pela Administração 
Municipal. 
I1 = É o Índice Setorial de Reajustamento - Consultoria e Gerencimento (Supervisão e Projetos) 
do INCC edificações referente ao mês que a Contratada fará jus ao rejuste. 
V = Valor a ser reajustado. 

3.3.2 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 
8º, da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante a análise prévia da Procuradoria Municipal. 
3.4 - Da Revisão Econômico-Financeira: Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de 
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, deverá ocorrer de forma 
proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 
cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
3.4.1 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 
3.4.2 - Não será concedida a revisão quando:  

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato. 
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 
parte interessada; 
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal. 
f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da Contratada com a referencial 
da Licitação da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, prevalecendo esta em qualquer 
hipótese. 

3.4.3 - A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise da Procuradoria 
Municipal.   
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO: 
4.1 - A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura no 1º dia útil do mês subsequente à 
prestação dos serviços. 
4.2 - A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o 
último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver 
sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados 
documentos, devidamente autenticados. 
4.2.1 - 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, 
previdenciários, fiscais e comerciais no período. 
4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal correspondente. Em 
se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 
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4.3.1 - Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
4.3.2 - Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 
4.3.3 - Número do contrato. 
4.4 - A Contratante exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução dos serviços 
e assim sucessivamente, cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao 
mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento, condicionado à efetiva 
comprovação da quitação. 
4.5 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento individualizado 
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos empregados envolvidos na 
execução dos serviços no mês de referência. 
4.6 - Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras informações, os seguintes dados: 
4.6.1 - Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
4.6.2 - Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem; 
4.6.3 - Número do contrato; 
4.6.4 - Número efetivo de empregados. 
4.7 - A Contratante poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados 
envolvidos na execução do objeto contratado. 
4.8 - Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a Contratada 
apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades competentes, a fim de comprovar a 
quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução 
do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todas os referidos 
encargos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
5.1 - Após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura (conforme estabelecido na Cláusula Quarta - Do 
Faturamento) devidamente aceita pelo Gestor/Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato, a Contratante pagará à Contratada até o 15º (décimo quinto) dia útil. 
5.2 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 
5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, a 
ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos serviços 
efetuados, o memorial de cálculo da fatura. 
5.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/64. 
5.5 - A falta de comprovação de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ou em qualquer 
oportunidade na qual a comprovação seja demandada pela Contratante, obriga a Contratada a adotar 
as seguintes medidas, imediata e cronologicamente: 

5.5.1 - aplicar à Contratada as sanções administrativas previstas neste contrato; 
5.5.2 - não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela Contratada, rescindir o contrato e 
determinar a imediata interrupção da execução do objeto; 
5.5.3 - executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações 
devidas à Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos 
prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilização 
subsidiária por inadimplemento de obrigações trabalhistas, observando-se, para tanto, os 
critérios da compensação; 
5.5.4 - efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da Contratada ou 
adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da 
Administração, conforme o caso. 
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5.6 - A Contratada declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos advindos deste 
Contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES, ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS:  
6.1 - Forma de Pagamento: O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela Contratada, de 
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e tendo por base o orçamento proposto pela 
Contratada. 
6.2 - As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os eventos 
impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 
6.3 - Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da Contratada, em duas vias, 
contendo, no mínimo: 

6.3.1 - Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando 
as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 
6.3.2 - Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua 
relação com a empresa por atividade) e dos técnicos da Contratante no acompanhamento dos 
serviços; 
6.3.3 - Programação para o próximo período; 
6.3.4 - Correspondências expedidas e recebidas, bem como cópias das ordens de serviços 
expedidas pela Contratante; 

6.4 - As alterações quantitativas e qualitativas dos serviços deverão ser formalizadas por meio de 
Termo Aditivo, no qual deverão ser indicados com precisão os quantitativos ou especificações 
alterados e a variação percentual do valor inicial correspondente, observadas as condições e os limites 
de 25% (vinte e cinco por cento) nos acréscimos e decréscimos, nos serviços, na forma da Lei Federal 
nº 8.666/93, não sendo admitida qualquer espécie de compensação entre acréscimos e supressões. 

6.4.1 - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: Os acréscimos que se fizerem necessários serão 
circunstânciadamente justificados e autorizados pela Diretoria Geral do IOPES, desde que 
comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos, 
adotando os seguintes critérios para fixação do preços: 
a) Quando os serviços a serem executados constarem da Planilha orçamentária apresentada 
pela Contratada na proposta, os preços a serem seguidos serão aqueles nela previstos. 
6.4.2 - DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS: 
a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que 
se fizerem nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
circunstanciadamente justificadas e autorizadas pelo Prefeito Municipal, enquanto que 
supressões maiores dependerão de acordo formal entre os contratantes. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar do dia subsequente à 
publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da 
Lei nº 8.666/93. 
5.1.1 - A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do Contrato, salvo 
prorrogação justificada pela Contratante. 
 5.2 - As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do 
prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos Serviços. Deverá ser 
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinício, por meio do Diário Oficial ou outro 
meio que permita a acessibilidade pública das informações. 
5.3 - As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, serão permitidas 
desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, com as devidas 
justificativas por escrito, autorizada pelo Prefeito Municipal e formalizada mediante Termo Aditivo. 
5.4 - Na contagem do prazo estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia publicação e incluir-se- 
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á o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os 
prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no IOPES. 
5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização do IOPES para paralisar ou reiniciar 
os serviços, em qualquer fase. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
6.1 -  A despesa oriunda do presente contrato correrá à conta do orçamento municipal, referente ao 
exercício de 2021, à saber: Projeto/Atividade: ____ - Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente - Elemento Despesa: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente - Fonte de 
Recurso: __________ - __________ - Ficha: __________. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
Compete à CONTRATADA: 
7.1 - Executar os serviços ora contratos, dando suporte técnico nas atividades da Administração 
Municipal, nos termos das especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de 
Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição; 
7.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em 
todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade 
quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária; 
7.3 - Fornecer à Contratante, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de 
executar os serviços contratada, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e 
do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
em caso de substituição de qualquer empregado; 
7.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento 
das faturas; 
7.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessários 
conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 
7.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada ao Contratante, 
a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada 
a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados, 
respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas. 
7.7 - Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, 
inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados 
equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho  
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços; 
7.8 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência 
ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 
7.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do Contratante, por pessoas 
integrantes de suas equipes de trabalho; 
7.10 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
7.11 - Manter permanentemente nas áreas de execução dos serviços um engenheiro coordenador 
responsável ou corresponsável pela execução dos serviços, com poderes para representar a 
Contratada junto ao Contratante, podendo resolver os problemas referentes aos serviços contratados. 
7.12 - Reforçar a sua equipe de técnicos nos serviços, se ficar constatada insuficiência da mesma, para 
permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto; 
7.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, 
operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionários, cuja permanência no serviço for, 
de forma motivada, julgada inconveniente pelo Contratante; 
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7.14 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários ao 
andamento dos serviços, dentro da programação prevista. O equipamento deve ser de nível 
tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento; 
7.15 - Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em 
inspeção feita pelo Contrante; 
7.16 - Manter, durante a execução dos serviços, a vigilância dos locais, a proteção e conservação até 
sua entrega ao IOPES; 
7.17 - Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua responsabilidade, 
independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas; 
7.18 - Executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo 
rigorosamente as Normas Técnicas; 
7.19 - Desmanchar e refazer, sem ônus para o Contratante, os serviços não aceitos pelo mesmo, 
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista 
das especificações respectivas; 
7.20 - Proceder, no final dos serviços à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, 
limpeza e remoção de todo material indesejável; 
7.21 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar os serviços 
de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este aumento do 
equipamento para recuperação do tempo perdido; 
7.22 - Permitir e facilitar ao Contratante a inspeção ao local dos serviços em qualquer dia e hora, 
prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados; 
7.23 - Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros, sem antes 
certificar-se de que o Contratante já está devidamente autorizado pelos respectivos proprietários, 
respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu 
procedimento der causa; 
7.24 - Fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato no CREA-ES, 
conforme determinam as Leis nºs 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções nºs 194, 
de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA.  
7.25 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da Contratada, independentemente da atividade 
fiscalizadora do Órgão, cabendo ao Contratante o fornecimento dos projetos e das normas de serviço. 
Manter reserva quanto aos serviços e especificações apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a 
terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorização de IOPES. 
Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de técnicas, materiais, 
equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da obra contratada. 
7.26 - Reconhecer a propriedade do Contratante, de todos os fósseis e achados localizados durante a 
execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega. 
7.27 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservação 
do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e municipal. 
7.28 - Assumir, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível, criminal, trabalhista, 
social, previdenciária, fiscais, comerciai, tributária e administrativa decorrentes da execução do objeto 
do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver. 
7.29 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras, inclusive perante o Registro de 
Imóveis. 
 
Compete ao CONTRATANTE: 
7.30 - Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos termos ajustados neste 
contrato. 
7.31 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) 
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responsável(is). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO MEIO AMBIENTE: 
8.1 - A Contratada deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança. 
8.2 - A Contratada fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação da flora 
e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes. 
8.3 - São de inteira responsabilidade da Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante: 

8.3.1 - A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, 
nos termos definidos pelo órgão fiscalizador. 
8.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades de fiscalização do meio 
ambiente. 
8.3.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas 
nesta cláusula, se suportados pela Contratante, serão descontados dos pagamentos devidos à 
Contratada ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados judicialmente. 

8.4 - A Contratada deverá adotar para a execução dos serviços, critérios de sustentabilidade ambiental, 
atentando-se para os processos de extração ou fabricção, utilização de descarte dos produtos e 
matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, face ao disposto no art. 
3º da Lei Nº 8.666/93 e na IN/MP Nº 01/2010, conforme Acórdão do TCU Nº 2.380/12 - 2ª Câmara.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  
9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

9.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
9.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
9.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na 
Lei 8.666/93. 

9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
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9.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e 
danos (alínea "b"). 

9.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

9.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
9.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
89.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
9.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
10.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 
da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
10.2 - Em caso algum o Contratante pagará indenização à Contratada por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista, Previdenciária e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos 
praticados pela Contratada e seus prepostos à terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS: 
11.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação 
formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
12.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VÍNCULO: 
13.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL: 
14.1 - A Contratada será responsável por qualquer reparo ou conservação dos serviços durante 60 
(sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no 
Artigo 73, §2º, da Lei nº 8.666/93 e artigo 618, do Código Civil, bem como, pelos danos causados a 
terceiros e a funcionários da obra, durante a vigência do contrato e da prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
15.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, formalmente designado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da execução do contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições 
deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
15.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 
15.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
15.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
15.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
15.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 
16.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento 
ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente contratação. E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2021.  
 
 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 

CONTRATANTE 
 
 

______________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE 
CONTRATADA 
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Testemunhas: 
 
01) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura      
 
 
02) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


