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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018567/2021 
 
 

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
constituída através da Portaria Nº 206/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará CREDENCIAMENTO de SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTROS, em 
atendimento às necessidades da Administração Pública Municipal, conforme PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 018567/2021, devidamente aprovado pela Autoridade Competente.  
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem serão regidos pela Lei Federal N 8.666/93, Lei Municipal 
Nº 2.272/18, bem como, pelas demais normas pertinentes à matéria e pelas disposições gerais e 
especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
1.1 - O presente Edital de Credenciamento poderá ser obtido no site oficial do Município de Afonso 
Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação ou diretamente no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES.  
1.2 - A documentação relacionada no Item 6 deste Edital, para fins de Credenciamento, deverá ser 
entregue pelos interessados, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, de 2ª à 6ª feira, até às 08h30min do dia  
31/03/2022 (**após o que, não será admitido novos interessados/participantes - documentos 
protocolados após a esta data e horário não serão recebidos/aceitos pela Comissão de Licitação 
ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros), acondicionada em envelope 
opaco, indevassável, rubricado, contendo na parte externa os seguintes dizeres:  
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REFERENTE CREENCIAMENTO Nº 02/2022 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE - E-MAIL E TELEFONE DE CONTATO 
 
2 - DO OBJETO:  
2.1 - Constitui objeto deste edital o CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE 
REGISTROS, visando atender as necessidades da Administração Pública Municipal conforme 
especificações/características definidas no Anexo I deste Edital, perante os seguintes titulares: 

2.1.1 - Tabeliães de Notas; 
2.1.2 - Oficiais de Registro de Imóveis; 
2.1.3 - Oficiais de Registro de Títulos e Documentos Civis das Pessoas Jurídicas.  

 
3 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  
3.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, qualquer 
interessado poderá solicitar esclarecimentos relativos ao Credenciamento e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, através do endereço 
eletrônico licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3735-4005.  

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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3.2 - Nos termos do art. 41 da Lei Federal Nº. 8.666/93, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação. 
3.1 - A impugnação ao edital deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, 
devidamente assinada por representante legal com poderes para tanto.  
3.2.2 - A impugnação deverá ser direcionada à Comissão Permanente de Licitação, feita de forma 
motivada, mediante petição, contendo a identificação do proponente, endereço e telefone, bem como 
deverá estar acompanhada do documento que comprove a aptidão do signatário para a representação 
da pessoa física ou jurídica. 
3.2.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Credenciamento o interessado que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
3.2.4 - O Município de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou 
impugnações protocolizadas fora do prazo e em local diverso do mencionado no Edital. 
 
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1 - As despesas decorrentes do presente Credenciamento ocorrerão à conta dos seguintes 
orçamentos das secretarias abaixo relacionadas, referente ao exercício de 2022. 

4.1.1 - Secretaria Municipal de Administração, ocorrerão, à saber: 07 01 04 122 0014 
Projeto/Atividade: 2.030 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Administração - Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física - Fonte de Recurso: 10010000000- Recurso Ordinário - Ficha: 0000196. 
4.1.2 - Secretaria Municipal de Finanças, à saber: 08 01 04 123 0020 Projeto/Atividade: 2.042 
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças - Elemento de Despesa: 
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 10010000000- 
Recurso Ordinário - Ficha: 0000252. 
4.1.3 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocorrerão, à saber: 09 01 12 122 0027  
Projeto/Atividade: 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação -
Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de 
Recurso: 11110000000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos Educação - Ficha: 
0000403.  
4.1.4 - Gabinete do Prefeito, à saber: 02 01 04 122 0002 Projeto/Atividade: 2.001 Manutenção 
das Atividades do Gabinete - Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 10010000000- Recurso Ordinário - Ficha: 
0000016. 
4.1.5 - Secretaria Municipal de Ação Social, à saber: 06 01 08 122 0009 Projeto/Atividade: 
2.013 Manutenção das Atividades do FMAS e da Vigilância Socioassistencial  - Elemento de 
Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 
13900090000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos - Ficha: 
0000112. 
4.1.6 - Secretaria Municipal de Saúde, à saber: 10 01 10 122 0046  Projeto/Atividade: 2.121 
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Elemento de Despesa: 
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 12110000000- 
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde - Ficha: 0000024. 

 
5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  
5.1 - Poderão participar deste Credenciamento, os Cartórios sediados na Comarca de Afonso 
Cláudio/ES, que mantenham em seus quadros, escrivães e tabeliães que sejam devidamente 
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juramentados pelo Poder Judiciário e que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e 
seus anexos. 
5.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
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 Município de Afonso Cláudio/ES; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
d.1) caso o interessado em participar 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 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações 
 
6 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO: 
6.1 - Para o Credenciamento, os Cartórios interessados, deverão apresentar/comprovar, até a data 
limite estabelecida no Item 1.2 deste Edital, sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Econômico-
Financeira e Técnica, acompanhada dos documentos complementares, conforme relacionados 
abaixo: 

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cédula de identidade e CPF ou outro documento oficial de identificação, do Tabelião 
responsável pelo Cartório; 
b) Ato do Tribunal/Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo, que comprove a 
delegação do Tabelião para o exercício da atividade cartorária ou a publicação da nomeação 
no Diário Oficial. 
 
6.1.2 - HABILITAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA: 
a) Cartão do CNPJ, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil 
e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa de Débitos da 
Fazenda Estadual da sede da proponente; 
d) Prova de regularidade com Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de Débitos da 
Fazenda Municipal da sede da proponente; 
e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 
f) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.1.3.1 - Comprovação de Alvará de Licença.  
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6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
a) Requerimento de credenciamento (Anexo II - Modelo de Credenciamento); 
b) Carta Proposta (Anexo III - Modelo de Carta Proposta);  
c) Relação dos profissionais disponíveis para prestação dos serviços notariais (Anexo IV Modelo 
- Modelo) 

 
6.2 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
6.2.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou por servidor público municipal. 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. 
6.2.2 - 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. 
6.2.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, os documentos deverão ser entregues na ordem 
em que estão listados neste Edital. 
 
7 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 
7.1 - Até a data limite estabelecida no Item 1.2 deste Edital, os interessados deverão entregar no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal a documentação relacionada no Item 6, direcionada à 
Comissão de Licitação e acondicionada em envelope opaco, indevassável, rubricado, contendo na 
parte externa os seguintes dizeres:  
 
ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
A/C DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
REF. CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 - PROC. Nº 018567/2021. 
 
7.2 - Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega do envelope 
acima à Comissão de Licitação, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas fora do prazo 
de vigência deste edital, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1 - Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Licitação do Órgão Promotor do 
Credenciamento, formalmente designada pela Autoridade competente, através da Portaria Nº 
206/2021. 
8.2 - A Comissão de Licitação, responsável pelo recebimento dos documentos, procederá com a 
verificação dos mesmos, aferindo sua compatibilidade com as exigências deste Edital, e decidirá pelo 
credenciamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, salvo caso fortuito ou força maior, podendo, caso 
necessário, abrir prazo para possíveis correções. 
8.2.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos poderão, a critério da 
Comissão, ser sanadas, até a decisão sobre o resultado do credenciamento, inclusive mediante 
apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e 
certificada por servidor autorizado. 
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8.3 - Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão. 
8.4 - Da avaliação dos documentos apresentados, será lavrada Ata circunstanciada pela Comissão de 
Licitação com o resultado do julgamento do credenciamento e divulgado na forma da Lei. 
8.4.1 - Não se admitirá decisão denegatória do credenciamento sem prévia fundamentação. 
8.5 - O resultado lavrado será submetido à Autoridade Superior para Ratificação do procedimento de 
análise das documentações. 
8.6 - Os participantes poderão recorrer da decisão do resultado do credenciamento, mediante recurso 
direcionado à Comissão de Licitação, protocolado no Protocolo Geral da P. M. de Afonso Cláudio/ES, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 1º dia útil ao da publicação do resultado 
veiculado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. 
8.6.1. Não serão admitidos recursos, sem nome, CNPJ/CPF, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e 
assinatura da pessoa física participante ou do representante legal para as pessoas jurídicas. 
8.6.2 - Todas as decisões serão publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES, www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. Os participantes são responsáveis pelo 
acompanhamento das publicações, ficando a Administração Pública Municipal isenta de quaisquer 
responsabilidades por perda de prazo. 
8.6.3 - A falta de manifestação no prazo mencionado no Item 8.6 importará a decadência do direito de 
recurso. 
8.6.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
8.6.5 - A Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
 
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 
art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
10 - DO PREÇO:  
10.1 - O Município de Afonso Cláudio/ES, pagará pelos procedimentos o valor estabelecido na Tabela 
Oficial de Custas e Emolumentos, definidos por ato do CGJES (Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espirito Santo - Anexo VIII), disciplinado pela Lei Estadual n° 4.847/93 e suas alterações.  
10.2 - O valor global estimado para realização dos serviços, pelo período de 12 meses, será de R$ 
73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais), sendo estimado da seguinte forma: 

10.2.2 - Tabeliães de Notas, no valor de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais); 
10.2.3 - Oficiais de Registro de Imóveis, no valor de R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos 
reais); 
10.2.4 - Oficiais de Registro de Títulos e Documentos Civis das Pessoas Jurídicas, no valor de 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). 

10.3 - Os serviços serão distribuídos pela Administração conforme rotatividade. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
11.1 - O Municipal de Afonso Cláudio/ES pagará ao Credenciado pelo serviço efetivamente prestado, 
mediante a apresentação de recibo devidamente atestado pelo fiscal do contrato. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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11.1.1 - A contratada indicará no recibo, ou anexo a ele o nome do Banco e o número da agência e da 
conta corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CPF constante no recibo e da 
conta corrente deverá ser o mesmo registrado no contrato. 
11.2 - A fatura será paga em até o 30 (trinta dias) úteis após a sua apresentação. Após essa data será 
paga multa financeira nos seguintes termos:  V.M = V.F x 12/100 x ND/360  
 

Onde:  
V.M. = Valor da Multa Financeira.  
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  
ND = Número de dias em atraso.  

 
11.3 - Incumbirão ao Credenciado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devido, 
a ser revisto e aprovado pela prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, juntando-se à respectiva 
discriminação dos serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura.  
11.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao Credenciado 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo Fundo 
Municipal de Saúde de Afonso Cláudio.  
11.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e outras 
normas vigentes aplicáveis. 
11.6 - O Município Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames 
futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte do Credenciado, nas aplicações de 
impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
12 - DAS OBRIGAÇÕES: 
12.1 - Compete ao Credenciado:     
a) Executar os serviços conforme estipulado neste Edital e Termo de Referência; 
b) Cumprir com todas as demais obrigações, condições e prazos estabelecidos no Anexo I deste 
instrumento.  
c) Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal que atenda, dentre outros, aos seguintes 
requisitos: 
c.1) qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas; 
c.2) bons princípios de urbanidade; 
c.3) pertencer ao seu quadro de empregados. 
d) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do contrato, de tudo dando ciência à 
Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 
e) Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento dos serviços necessários à execução do objeto 
contratado; 
f) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Credenciamento. 
 
12.2 - Compete ao Município de Afonso Cláudio:  
a) Expedir autorização de serviço, promovendo a rotatividade entre todos os credenciados, sempre 
excluída a vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado.    
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,  mês e ano, bem como o nome dos 
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empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando  os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis, na forma prevista  no artigo 67 da Lei 8666/93.  
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, determinando a imediata correção de tais irregularidades.  
d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta.  
e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.  
f)  Receber, conferir e atestar as notas fiscais emitidas pela contratada. 
 
13 - DO DESCREDENCIAMENTO:  
13.1 - O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste regulamento, bem como nas 
Leia Federais Nº 8.666/93, 8.080/90 e na Lei Municipal Nº 2.272/2018, ensejará o descredenciamento 
e a rescisão do contrato. 
13.2 - O Cartório poderá requerer seu descredenciamento, quando comprovada a impossibilidade de 
cumprir as exigências contratuais em decorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
13.3 - A Prefeitura Municipal Afonso Cláudio poderá revogar o credenciamento quando assim exigir o 
interesse público, mediante decisão fundamentada, sem que reste qualquer direito de indenização em 
favor dos Credenciados, mas garantindo-se o pagamento dos serviços prestados até a data da 
revogação. 
 
14 - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA/ADESÃO: 
14.1 - Não haverá disputa entre os Cartórios credenciados.  
14.2 - Serão convocados para celebração do instrumento contratual todos os interessados que 
estiverem devidamente habilitados. 
14.3 - A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, na forma prevista 
no artigo 49 da Lei 8.666/93. 
 
15 - DA RESCISÃO:  
15.1 - A rescisão do contrato, que constituirá o instrumento do ajuste, poderá ocorrer nas hipóteses e 
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 
da mesma Lei, se for o caso. 
 
16 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
16.1 - O Município de Afonso Cláudio designará formalmente o servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste credenciamento, competindo-lhe atestar 
a realização do serviço credenciado, observando as disposições deste Edital de Credenciamento, sem 
o que não será permitido qualquer pagamento.  
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
17.1 - O atraso injustificado na execução do objeto deste credenciamento sujeitará o Credenciado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 
17.1.1 - 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 serviço Creden, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o serviço 
Credenc, encontre-se parcialmente executado; 
17.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 
objeto; 
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17.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Credenciamento e aplique as outras sanções previstas no item 16.2 deste Edital e na Lei Federal nº. 
8.666/93. 
17.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
Credenciado: 
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 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”. 
§ 1º.  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”). 
17.3 - 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, o Fundo Municipal de Saúde de Afonso 
Cláudio deverá notificar o Credenciado, 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 Credenciado 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 artigo 110, da Lei Federal nº. 8666/93; 
d) O Credenciado comunicará a Secretaria Municipal de Saúde as mudanças de endereço ocorridas no 
curso do processo de credenciamento e da vigência do ajuste, 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, a Administração 
proferirá decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de 
recurso do Credenciado, que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 
f) O recurso administrativo, a que se refere à alínea anterior, será submetido à análise da Procuradoria 
Geral do Município. 
17.4 - Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao Credenciado, relativos às 
parcelas efetivamente executadas sobre o serviço Credenciado. 
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17.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pelo Credenciado. 
17.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do Credenciado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
18.1 - O Credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo de Credenciamento. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido credenciado, a rescisão 
do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
18.2 - É facultado à Comissão, citada no item 1.2 deste Edital, ou à autoridade a ela superior, em 
qualquer fase do processo de credenciamento, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
18.3 - Os participantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Presidente da Comissão, sob pena de desclassificação. 
18.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
18.5 - As decisões referentes a este processo de Credenciamento poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES. 
18.6 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Presidente da Comissão.  
18.7- A participação neste processo de credenciamento implica aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
18.8 - A autoridade competente para aprovação do credenciamento somente poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
18.9 - Os Credenciados não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
credenciamento, ressalvado o direito do Credenciado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 
tiver suportado em virtude do contrato estabelecido Município de Afonso Cláudio/ES. 
18.10 - A nulidade do credenciamento induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único 
do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
18.11 - No caso de desfazimento do credenciamento, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
18.12 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências por 
mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Afonso Cláudio/ES, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO:  
O presente tem por objeto atender a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, ao Fundo Municipal 
de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, visando Credenciamento de Cartórios para 
prestação de serviços notariais e de registro, para realizar atos cartorários em geral (autenticação, 
reconhecimento de firma, certidões, registro de escritura de imóveis, certidão de ônus, averbação, 
declarações e outros). 
 
2 - JUSTIFICATIVA:  
O presente Termo de Referência tem o objetivo de estabelecer os requisitos e especificações, para 
Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços Cartorários, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, ao Fundo Municipal de Assistência Social 
e Fundo Municipal de Saúde. Garantindo então, a prestação dos serviços notariais e de registro 
imprescindíveis à Administração Pública. 
A presente contratação tem por fundamento o disposto no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, haja vista que 
os serviços pretendidos só podem ser fornecidos por delegatários, habilitados em concurso público. 
Para prestação dos serviços descritos serão credenciados tabeliães e oficiais de cartórios com sede no 
Município de Afonso Cláudio. Justifica-se a necessidade da contratação dos cartórios da comarca de 
Afonso Cláudio, devido a inviabilidade de cartórios de outros municípios, pelo deslocamento, despesa 
e tempo de execução para realização do serviço.  
A contratação via credenciamento se faz pelo fato notório que os serviços cartorários se revestem de 
particularidades. Visto não ser possível selecionar a proposta mais vantajosa, pois os serviços possuem 
precificação tabelada. Sendo assim, todos os cartórios da Comarca de Afonso Cláudio estão em 
condições de igualdade para a prestação de serviços. Em suma, os cartórios que apresentarem toda a 
documentação prevista no edital serão credenciados e os serviços serão prestados à Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio/ES de acordo com a necessidade (especialidade cartorária) e de forma 
rotativa. 
Os serviços atenderão à Lei Federal nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994, à Lei Estadual n° 4.847, de 
30 de dezembro de 1993, à Lei Municipal nº 2.272/2018, de 26 de dezembro de 2018, tendo as custas 
judiciais sofrido alterações pela Lei n° 9.974/2013, Tabela de custas e emolumentos a vigorar no 
exercício de 2021 pelo Ato CGJES Nº 08/2020, além dos regulamentos, normas técnicas e outras 
normas aplicáveis. 
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
3.1 - Os serviços objetos deste Termo de Referência serão em parte, conforme demanda/necessidade, 
em conformidade com a tabela de emolumentos vigente, perante os seguintes titulares:  

3.1.1 - Tabeliães de notas; 
3.1. 2 - Oficiais de registro de imóveis; 
3.1.3 - Oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. 
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4 - DA ORDEM DE PREFERÊNCIA E DA ROTATIVIDADE: 
4.1 - Em respeito ao Princípio Administrativo da Impessoalidade, havendo mais de um Cartório 
credenciado, a convocação dos interessados para prestação dos serviços será realizada de forma 
rotativa, por ordem de credenciamento, através de rodízio. Ou seja, o primeiro Credenciado será 
convocado primeiramente, e assim sucessivamente, até que todos os credenciados tenham prestado 
os serviços. 
4.2 - Os serviços aos cartórios de forma rotativa previstos no parágrafo anterior, abrange tão somente 
os serviços que venham a ser realizados a partir da data da formalização do contrato ou instrumento 
equivalente. 
4.3 - Ficam excluídos do sistema de rodízio, eventuais serviços cartorários já realizados e que 
porventura necessitem ser renovados, tais como expedição de certidões, lavratura de escritura de 
rerratificação, aditamento ou quaisquer outros necessários para o registro de imóveis pertencentes à 
Municipalidade, bem como será excluído o referido cartório da etapa seguinte do rodízio, caso, a 
ordem do rodízio tenha sido alterada. 
4.4 - Para o reconhecimento de firma de assinaturas o serviço só entrará no sistema rotativo, caso 
nenhuma das partes tenham firma registrada em algum dos Cartórios credenciados, o serviço será 
feito neste. Ademais, no caso em que as partes tenham firma registrada em mais de um cartório 
credenciado, o serviço será realizado através do sistema rotativo. 
4.5 - A preferência para prestação dos serviços quando houver mais de uma credenciada com 
competências notariais ou cartorárias idênticas, se dará mediante ordem de credenciamento no 
Protocolo da Prefeitura, ou seja, a primeira credenciada será convocada primeiramente, e assim 
sucessivamente. 
4.6 - Após definida a ordem de classificação através da ordem de credenciamento no Protocolo da 
Prefeitura e iniciada a prestação dos serviços, será feito rodízio entre os credenciados. A cada serviço 
solicitado a Secretaria de Administração atualizará a sequência de credenciados, passando para o final 
da “fila” o credenciado que acabou de receber a solicitação. 
 
5 - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
5.1 - Os serviços a serem prestados estão condicionados a prévia e expressa 
autorização/solicitação/ofício pela Secretaria de Administração, contendo a descrição e as 
quantidades dos serviços a serem executados. A autorização/solicitação/ofício deverá ser entregue ao 
Cartório contratado para execução dos serviços.  
5.2 - Ao término do mês o prestador do serviço emitirá nota recibo para Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES, para Fundo Municipal de Assistência Social e para Fundo Municipal de Saúde, contendo o 
total dos serviços executados e ainda planilha contendo: discriminação de cada serviço, quantidade de 
cada serviço utilizado, valor unitário e valor total.  
5.3 - Deverá acompanhar a nota recibo as autorizações/solicitações/ofícios emitidas pela Secretaria de 
Administração, para que o fiscal do contrato, possa aferir os serviços prestados e distingui qual 
secretaria requisitou o serviço.  
5.4 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Administração. 
Contudo, cabe a cada secretaria, que porventura, venha solicitar algum serviço, realizar o controle do 
quantitativo e dos valores dos serviços solicitados. 
5.5 - Os serviços serão prestados por cartórios da comarca de Afonso Cláudio/ES, que atendam as 
especificações deste Termo de Referência. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada 
pelos responsáveis de cada secretaria solicitante do serviço. A fiscalização de que se trata este item 
não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
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irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 
 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
6.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura 
do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
7 -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 - Os recursos orçamentários decorrentes da execução objeto desta contratação e as despesas 
necessárias aos pagamentos dos encargos resultantes do contrato, correrão à conta de créditos 
orçamentários no exercício de 2022, sendo o valor estimado para o período de 12 meses, conforme a 
seguir: 
 

7.1.1. TABELIÃES DE NOTAS 

Secretaria Municipal de Administração 

Dotação 0701.0412200142.030.33903600000 Ficha 196 

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor 

Estimado 
 R$    2.000,00  

Secretaria Municipal de Finanças 

Dotação 0801.0412300202.042 Ficha 252 

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor 

Estimado 
 R$  20.000,00  

Gabinete Do Prefeito 

Dotação 0201.0412200022.001 Ficha 16 

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor 

Estimado 
 R$       300,00  

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Dotação 0601.0812200092.013 Ficha 112 

Fonte 13900090000 
Valor 

Estimado 
 R$       500,00  

Secretaria Municipal de Saúde 

Dotação 1001.1012200462.121 Ficha 24 

Fonte 12110000000 
Valor 

Estimado 
 R$       300,00  

Secretaria Municipal de Educação 

Dotação 0902.1212200272.071 Ficha 403 

Fonte 11110000000 
Valor 

Estimado 
 R$    1.000,00  
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7.1.2. OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

Secretaria Municipal de Administração 

Dotação 0701.0412200142.030.33903600000 Ficha 196 

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor 

Estimado 
 R$  40.000,00  

Gabinete Do Prefeito 

Dotação 0201.0412200022.001 Ficha 16 

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor 

Estimado 
 R$       300,00  

 
      

7.1.3. OFICIAIS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS 

Secretaria Municipal de Administração 

Dotação 0701.0412200142.030 Ficha 196 

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor 

Estimado 
 R$    1.000,00  

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Dotação 0601.0812200092.013 Ficha 112 

Fonte 13900090000 
Valor 

Estimado 
 R$       500,00  

Secretaria Municipal de Educação 

Dotação 0902.1212200272.071 Ficha 403 

Fonte 11110000000 
Valor 

Estimado 
 R$    8.000,00  

 
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1 - Caberá a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, como CONTRATANTE:  
8.1.1 - Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste projeto; 
8.1.2 - Designar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços e atestá-los; 
8.1.3 - Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na execução 
do objeto deste projeto; 
8.1.4 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 
8.1.5 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
8.1.6 - Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a fiel 
observância de suas cláusulas, bem como do que consta das especificações do presente Projeto Básico. 
 
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1 - Caberá à empresa CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:  
9.1.1 - Prestar os serviços, objeto do Contrato; 
9.1.2 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 
9.1.3 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do objeto deste projeto;  
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9.1.4 - Executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações, prazos e exigências 
estipulados neste projeto; 
9.1.5 - Dar plena garantia e qualidade do serviço prestado;  
9.1.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação legalmente exigidas. 
9.1.7 - Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, 
obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço prestado;  
9.1.8 - Comunicar a contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante 
a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;  
9.1.9 - Acatar as determinações feitas pela Contratante no que tange ao cumprimento do objeto do 
Contrato. 
 
10 - FORMAS DE PAGAMENTO: 
10.1 - Os serviços notariais e de registro serão remunerados de acordo com os valores vigentes da 
Tabela de Emolumentos do Estado do Espírito Santo, vigente durante a execução dos contratos.  
10.2 - Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os serviços 
efetivamente executados pela contratada e aprovados pelo fiscal do contrato, respeitada a rigorosa 
correspondência com este termo de referência previamente aprovado pelo Contratante e ao 
instrumento contratual. 
10.3 - O pagamento será efetuado será realizado até trinta (30) dias mediante a apresentação de nota 
recibo devidamente atestado pelo fiscal do contrato, emitido em moeda corrente nacional, 
correspondente à prestação de serviços efetivamente executado e aceito, desde que apresente o 
relatório de prestação de serviço, depois de recebido.  
10.4 - A contratada indicará no recibo, ou anexo a ele o nome do Banco e o número da agência e da 
conta corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CPF constante no recibo e da 
conta corrente deverá ser o mesmo registrado no contrato. 
10.5 - Para efeito de pagamento, junto com o Recibo, deverá apresentar: 

I - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 
3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.04.2007;  
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  
III - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado;  
IV - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos 
relativo aos tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;  
V - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no 
site www.tst.jus.br/certidao.  

 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1 - A Contratada se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos 
pelo Contratante para execução do contrato.  
11.2 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a Contratada de 
total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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11.3 - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não 
poderão jamais constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar 
a composição de preços unitários.  
 

 
Elaborado Por: Secretaria Municipal de Administração  
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ANEXO I 
 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

 MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
<Local e Data> 
 
Ao 
Município de Afonso Cláudio-ES 
Comissão Permanente de Licitação  
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES 
Cep.: 29.600-000 
 
Nos termos do Edital de Chamamento Público n°02/2022 o _________ (Cartório interessado) solicita 
CREDENCIAMENTO junto ao Município de Afonso Cláudio/ES, para prestação de serviços cartorários e 
notariais/registro (conforme o caso), de acordo com a Tabela do Regimento de Custas e Emolumentos 
do Estado de Espírito Santo, para atender às necessidades deste município, conforme dados registrados 
abaixo: 

DADOS DO CARTÓRIO   

Razão Social:   

Nome de Fantasia:   

CNPJ:   

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  

Endereço:   

Cidade Estado: CEP: 

Telefone: Celular:  

Site Institucional:  

E-mail Institucional:  

 

DADOS DO TABELIÃO 
RESPONSÁVEL 

  

Nome Completo sem 
Abreviações: 

  

CPF:   

RG: Emissão: / / Órgão Expedidor: 

Número da Edição do Diário da 
Justiça/ES da posse do Tabelião: 

 

 

DADOS DO REPRESENTANTE 
LEGAL (Preencher apenas se 
houver) 
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Nome Completo sem 
Abreviações: 

  

Cargo/Função: CPF:  

Nº RG: Emissão: / / Órgão Expedidor: 

Data Início do Mandato: / / Data Término do Mandato: / /  

Telefone: Celular:  

E-mail:  

 
____________________________ 

Assinatura 
(do tabelião ou do representante do cartório 
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ANEXO II 
 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 
 

<Local e Data> 
 
 
 
Nos termos do Edital de Chamamento Público n° 02/2022, o _________ (Cartório interessado) com 
endereço na ____________________, inscrito no CNPJ sob n° __________, através de seu tabelião 
Sr.(a), _______________, CPF: _________, declara adesão total e irrestrita às condições necessárias ao 
credenciamento, destinado à prestação de serviços cartorários, cujos preços praticados obedecerão à 
Tabela do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado do Espírito Santo, vigente, conforme 
legislação, condições e especificações estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. E 
ainda declara sob as penas da lei que: 
 
a) é sediada em Afonso Cláudio/ES; 
 
b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Chamamento Público; 
 
c) que não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública; 
 
d) que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes, conforme previsto nos 
artigos 9º e 32, § 2º da Lei Federal 8.666/93; 
 
e) que aceita todas as disposições previstas no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma de 
prestação do serviço e de remuneração; 
 
f) que está ciente de que a qualquer momento o Município de Afonso Cláudio poderá cancelar o 
credenciamento e o respectivo contrato; 
 
g) que informará de imediato toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em seus dados cadastrais 
com o objetivo de manter o credenciamento atualizado; 
 
h) que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores 
de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
conforme estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e nos termos dos artigos 
27, inciso V e 78 inciso XVIII, da Lei 8.666/93; 
 
i) que possui capacidade para prestar os serviços cartorários e atos notariais/registros objeto deste 
Credenciamento; 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29600-000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 19 

 

j) que manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de seleção (art. 
55, XIII, da Lei n.º 8.666/93). 

__________________________ 
Assinatura 

(do tabelião ou do representante do cartório) 
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ANEXO III 
 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

MODELO DE RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EMPRESA 
 

<Local e Data> 
 
Nos termos do Edital de Chamamento Público n° 02/2022, o ________ (Cartório interessado) vem  
informar os nomes dos profissionais disponíveis para prestação dos serviços notariais. 
 

Nome Registro profissional Area/Especialidade 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 

(do tabelião ou do representante do cartório) 
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ANEXO VII 
 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

MINUTA DO 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 nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na 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, denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Nº 8.080/1990 e suas 
alterações, Lei Municipal 2.272/2018, Edital de Credenciamento Nº 02/2022 e seus anexos, nos autos 
do Processo Administrativo Nº 018567/2021 parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, 
ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços Cartorários Notariais, de 
Registros de Imóveis e de Registro de Documentos Civis das Pessoas Jurídicas, em atendimento às 
necessidades da Administração Municipal, em conformidade com a tabela de emolumentos vigente, 
conforme descrição detalhada contida no Termo de Referência, Anexo I do Edital de 
Credenciamento, parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO, PREÇO DOS PROCEDIMENTOS E REAJUSTE: 
2.1 - O valor total estimado do presente contrato é de R$ 73.900,00 (setenta e três mil e novecentos 
reais), sendo estimado da seguinte forma (CONFORME O CASO): 

2.1.2 - Tabeliães de Notas, no valor de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais); 
2.1.3 - Oficiais de Registro de Imóveis, no valor de R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos 
reais); 
2.1.4 - Oficiais de Registro de Títulos e Documentos Civis das Pessoas Jurídicas, no valor de R$ 
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). 

2.2 - Os serviços/procedimentos a serem prestados/executados, objeto do presente Contrato serão 
fixados, conforme tabelas do regime de custas dos atos judiciais fixados pela lei estadual nº 4.847/93 
e alterações posteriores, sendo a tabela publicada no site da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal 
de Justiça do Espírito Santo.  
2.3 - Os preços praticados serão reajustados conforme vigência da Tabela Oficial de Custas e 
Emolumentos, reajustados por ato expedido pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo. 
2.4 - A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos serviços realizados de 
forma discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO: 
3.1 - Os serviços a serem prestados estão condicionados a prévia e expressa 
autorização/solicitação/ofício pela Secretaria de Administração 
3.2 - Os serviços Cartorários deverão ser executados conforme definidos na requisição disposta no item 
3.1. 
3.3 - Ao término do mês o contratado do serviço emitirá nota recibo para Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio/ES, para Fundo Municipal de Assistência Social e para Fundo Municipal de Saúde 
(conforme o caso), contendo o total dos serviços executados, e ainda planilha contendo: discriminação 
de cada serviço, quantidade de cada serviço utilizado, valor unitário e valor total.  
3.4 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Administração. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato, ocorrerão à conta dos seguintes orçamentos das 
secretarias abaixo relacionadas, referente ao exercício de 2022. 

4.1.1 - Secretaria Municipal de Administração, ocorrerão, à saber: 07 01 04 122 0014 
Projeto/Atividade: 2.030 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Administração - Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física - Fonte de Recurso: 10010000000- Recurso Ordinário - Ficha: 0000196. 
4.1.2 - Secretaria Municipal de Finanças, à saber: 08 01 04 123 0020 Projeto/Atividade: 2.042 
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças - Elemento de Despesa: 
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 10010000000- 
Recurso Ordinário - Ficha: 0000252. 
4.1.3 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocorrerão, à saber: 09 01 12 122 0027  
Projeto/Atividade: 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação -
Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de 
Recurso: 11110000000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos Educação - Ficha: 
0000403.  
4.1.4 - Gabinete do Prefeito, à saber: 02 01 04 122 0002 Projeto/Atividade: 2.001 Manutenção 
das Atividades do Gabinete - Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 10010000000- Recurso Ordinário - Ficha: 
0000016. 
4.1.5 - Secretaria Municipal de Ação Social, à saber: 06 01 08 122 0009 Projeto/Atividade: 
2.013 Manutenção das Atividades do FMAS e da Vigilância Socioassistencial  - Elemento de 
Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 
13900090000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos - Ficha: 
0000112. 
4.1.6 - Secretaria Municipal de Saúde, à saber: 10 01 10 122 0046  Projeto/Atividade: 2.121 
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Elemento de Despesa: 
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 12110000000- 
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde - Ficha: 0000024. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATATA: 
5.1 - A Contratada obriga-se a: 
5.1.1 - Prestar/Executar os serviços/procedimentos, objeto do Contrato, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Credenciamento; 
5.1.2 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 
5.1.3 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do objeto deste projeto;  
5.1.4 - Executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações, prazos e exigências 
estipulados neste projeto; 
5.1.5 - Dar plena garantia e qualidade do serviço prestado;  
5.1.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação legalmente exigidas. 
5.1.7 - Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, 
obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço prestado;  
5.1.8 - Comunicar a contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante 
a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;  
5.1.9 - Acatar as determinações feitas pela Contratante no que tange ao cumprimento do objeto do 
Contrato. 
5.1.10 - A Contratada se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos 
pelo Contratante para execução do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 
6.1 - A Contratante obriga-se a: 
6.1.1 - Expedir autorização de serviço, promovendo a rotatividade entre todos os credenciados, 
sempre excluída  a vontade da Administração da demanda por credenciado. 
6.1.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades. 
6.1.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato. 
6.1.5 -Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto. 
6.1.6 - Designar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços e atestá-los. 
6.1.7 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
6.1.8 - Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a fiel 
observância de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1 - Os serviços notariais e de registro serão remunerados de acordo com os valores vigentes da Tabela 
de Emolumentos do Estado do Espírito Santo, vigente durante a execução dos contratos.  
7.2 - Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os serviços 
efetivamente executados pela contratada e aprovados pelo fiscal do contrato, respeitada a rigorosa 
correspondência com este termo de referência previamente aprovado pelo Contratante e ao 
instrumento contratual. 
7.3 - O pagamento será efetuado será realizado, mediante a apresentação de recibo devidamente 
atestado pelo fiscal do contrato, emitido em moeda corrente nacional, correspondente à prestação de 
serviços efetivamente executado e aceito, desde que apresente o relatório de prestação de serviço, 
depois de recebido. A contratada indicará no recibo, ou anexo a ele o nome do Banco e o número da 
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agência e da conta corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CPF constante no 
recibo e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado no contrato.  
7.4 - Para efeito de pagamento, junto com o Recibo, deverá a contratada apresentar as certidões de 
regularidade fiscais e trabalhistas.  
7.5 - A fatura será paga até o 30 (trinta) dias após a sua apresentação. Após essa data será paga multa 
financeira nos seguintes termos:  

V.M = V.F x 12/100 x ND/360  
Onde:  
V.M. = Valor da Multa Financeira.  
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  
ND = Número de dias em atraso.  

7.6 - Incumbirão ao Contratado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devido, a 
ser revisto e aprovado Município de Afonso Cláudio, juntando-se à respectiva discriminação dos 
serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura.  
7.7 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao Contratado para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio.  
7.8 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e outras 
normas vigentes aplicáveis. 
7.9 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais 
ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte do Credenciado, nas 
aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções 
 
CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
8.1 - A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da publicação resumida do instrumento 
na imprensa oficial. 
8.1.1 - A vigência poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante concordância das 
partes e interesse público, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o que 
estabelece o art. 57, II, da lei 8.666 de 1993. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
9.1 - Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada, por 
servidor designado pela Secretaria municipal de Administração, devendo manter elevado o padrão de 
qualidade dos serviços e frequente contato com o preposto da Contratada, para solução de eventuais 
problemas e /ou esclarecimentos; 
9.2 - O município de Afonso Cláudio/ES terá um fiscal de contrato, que fará p acompanhamento e 
fiscalização quanto aos procedimentos necessários ao cumprimento das obrigações acordadas no 
contrato. No caso de impossibilidade de regularização das ocorrências, o fiscal de contrato remeterá 
os registros ao gestor do contrato para as demais providências legais.  
9.3 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal de contrato deverão ser 
solicitadas ao gestor do contrato, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.  
9.4 - O gestor do contrato será o responsável pelos acompanhamentos e fiscalização dos 
procedimentos executados pelo Fiscal de contrato, referentes à fiscalização do contrato e adotará 
todas as providências necessárias, visando à regularização das ocorrências entre a contratada e a 
contratante que, por ventura, não forem sanadas pelo Fiscal do respectivo Contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 
10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 
10.1.1 - 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; 
10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 
serviços; 
10.1.3 - 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. 
10.2 - 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". 

10.2.1 - 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"). 
10.3 - 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. 
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(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. 

10.4 - 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. 
10.5 - 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. 
10.6 - 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. 
10.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
Administração Pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será 
objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:  
11.1 - A Contratada não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo ou em 
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO:  
12.1 - O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº ___/2022 - Processo Nº 
018567/2021, assim como as determinações da Lei Federal Nº 8666/1993 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 
13.1 - A rescisão do Contrato 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
14.1 - Fica eleito, para fins legais e questões derivadas deste ajuste o Foro da Comarca de Afonso 
Cláudio/ES, com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ____________________ de 2022. 

 
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA - PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 

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

 CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
 

TABELA DE CUSTAS 
 
As custas obedecerão às Tabelas, expedida com base na Lei nº 4.847/93 e atualizações posteriores e 
as possíveis correções efetuadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo, disponível no site: https://www.sinoreg-es.org.br. 
 
 


