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EDITAL 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

ID CIDADES Nº: 2022.001E0700001.01.0016 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

- EPP, ENQUADRADAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, com sede na Praça da Independência, nº 341, 

Centro, Afonso Cláudio/ES, torna público, para conhecimento dos interessados que, às 09:00 horas do 

dia 29 de novembro de 2022, realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço global, 

conforme Processo Nº 23722/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo. O certame será realizado 

por Comissão designada pela designados Portaria Nº 433/2022, publicada em 29/08/2022, no Diário 

Oficial dos Municípios de Afonso Cláudio/ES, e regido pela Lei Federal Nº 8.666/1993, pela Lei 

Complementar Nº 123/2006, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas 

no presente Edital e Anexos.  

  

Os Documentos de Habilitação (Envelope nº 01)  e a Proposta Comercial (Envelope nº 02) serão 

recebidos até às 08h30min do dia 29 de novembro de 2022, no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio/ES (envelopes protocolados após o horário não poderão ser 

recebidos/aceitos pela Comissão de Licitação - ficando o licitante impedido de participar do 

certame).  

  

CAPÍTULO I - DO OBJETO:  

1.1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de engenharia, para elaboração de projeto executivo de sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas-spda, cabeamento estruturado e prevenção de combate a incêndio, 

conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (anexo). 

  

CAPÍTULO II - DAS FONTES DE RECURSO:   

2.1 - Para execução do objeto foi estimado o valor máximo de R$ 32.210,00 (trinta e dois mil e 

duzentos e dez reais), qual correrá à conta da dotação orçamentária, à saber:  Projeto/Atividade: 

1.0003 – Elaboração de Projetos, Sondagens e Levantamento Topográfico -- 33903900000 - Outros 

Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - fonte: 20010000000 – Recursos Ordinários - Ficha n° 54. 

3.1.1 - Nenhum preço proposto poderá ultrapassar os valores máximos estabelecidos.  
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CAPITULO III – DO EDITAL 

3.1 – O presente Edital e Termo de Referência poderá ser obtido diretamente junto a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES ou através do e-mail: 

licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.  

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 a licitação, no endereço mencionado no 

preâmbulo (horário de 07:00 às 16:00 horas), pelo telefone (27) 3735-4005 ou pelo e-mail: 

licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

4.1 - Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à 

Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

4.2 - Os pedidos de esclarecimentos relativos ao objeto licitado e sobre o procedimento de licitação 

devem ser enviados a Comissão Permanente de Licitação até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br 

ou pelos telefones (27) 3735-4005 / 3720-4000. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia 

anterior marcado para a realização da sessão pública. 

4.3 - O EDITAL PODERÁ SER IMPUGNADO: 

a) É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente CONVITE por 

irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

b) Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e 

abertura dos envelopes Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.4 - Na forma do art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, a impugnação ao Edital deve ser protocolada na 

sede da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, situada Praça da Independência, nº 341 - Centro - 

Afonso Cláudio/ES - Cep. 29.600-0000, ou através do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br, 

devidamente assinada por representante legal, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação nos 

prazos acima estipulados. 

4.4.1 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

4.4.2 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

4.5 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, promover diligências, exigir 

esclarecimentos complementares que julgar necessários à perfeita compreensão das propostas 

apresentadas, bem como proceder à confrontação de cópias com a sua forma original, vedada à 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam 

constar, originariamente da Habilitação e Proposta de Preços. 

4.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, antes da data limite para apresentação das 

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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propostas, introduzirem aditamentos, modificações ou revisões no Edital, sob forma de adendo, 

encaminhando o inteiro teor das alterações a todos os 

interessados que tenham adquirido o Edital deste CONVITE, por carta, e-mail circular ou publicação, 

reabrindo- se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, não alterar a 

formulação da proposta. 

4.7 - Estará ressalvado ao Município de Afonso Cláudio /ES, o direito de revogar o presente CONVITE, 

por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar a revogação, ou anulá-la por ilegalidade total ou parcial, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência de 

sua decisão às empresas participantes, sem que a estas caiba direito de reclamação ou indenização. 

4.8 - Toda a documentação apresentada para a presente licitação, incluída a proposta de preço, deverá 

ser redigida em português. 

4.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser 

convidados a colaborar com a mesma, assessorando-a quando necessário, profissionais de 

reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, 

ligados ou não ao Poder Executivo Municipal. 

 

CAPÍTULO V - DA PARTICIPAÇÃO:  

5.1 - Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 

nº 123/2006, e suas posteriores alterações, as microempresas, empresas de pequeno porte e 

Microempreendedor Individual, assim caracterizadas nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal, 

convidadas pelo  Município de Afonso Cláudio/ES, e a aquelas cadastradas no Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, na correspondente especialidade que 

manifestarem junto à Administração interesse em participar do certame com antecedência mínima 

de até 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para recebimento da documentação. 

5.1.1 - O cadastramento poderá ser requerido até 24 (vinte e quatro) horas anterior à data de 

realização do certame, qual poderá ser realizado através do endereço eletrônico: 

licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 

5.1.2 - A relação dos documentos necessários ao cadastramento está disponível no site oficial do 

município, aba licitações – Convite n° 01/2022. (anexo), ou poderá ser solicitados através do e-mail: 

licitacao@afonsocláudio.es.gov.br. 

5.1.3 - Entende-se por pessoas jurídicas convidadas aquelas notificadas por essa Administração 

através do convite.  

5.1.4 - Entende-se por interessadas, aquelas cadastradas no cadastro de fornecedores do município 

e que demonstrem/manifestem interesse em participar do certame com antecedência mínimo  de 

24h (vinte e quatro) horas, conforme Declaração – Anexo V do Edital. 

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  

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br


                               PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  

  
                                                   ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
__________________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________  
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - Cep. 29.600-0000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 4  

  

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.  

5.3 - Estarão impedidas de participar do procedimento licitatório as licitantes que não satisfazerem 

as condições de participação do item 5.1 do Edital de Licitação. 

  

CAPÍTULO VI - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:  

6.1 - Os licitantes deverão entregar até dia e horário definidos no preâmbulo deste Edital, no Protocolo  

Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à documentação e 

proposta comercial, 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: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES  

Comissão Permanente de Licitação  

CONVITE Nº 001/2022 

Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ)  

  

6.1.2 - Envelope nº 02: PROPOSTA COMERCIAL 

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES  

Comissão Permanente de Licitação  

CONVITE Nº 001/2022 

Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ)  

  

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se que apresentem seus documentos na 

ordem em que estão listados neste Edital, se possível devidamente numerado por páginas.  

 

CAPÍTULO VII - DO CREDENCIAMENTO:   

7.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes (Nº 01 -  Documentos de 

Habilitação e Nº 02 - Proposta Comercial), os representantes das empresas interessadas em participar 

do certame, para o credenciamento, deverão apresentar-se munidos dos seguintes documentos:  

7.2 - No caso de procurador:  

7.2.1 - 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 I).  
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7.2.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.   

7.2.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos:  

7.2.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.  

7.2.3.2 - 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.  

7.2.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício.  

7.2.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 

funcionamento no País.  

7.3 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente:  

7.3.1 - Cópia autenticada de documento pessoal do representante da empresa.  

7.3.2 - Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.3.3 e 7.2.3.4.  

7.4 - Considera-se como representante legal a pessoa formalmente credenciada para isso, de acordo 

com estatuto/contrato social, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante 

a reunião de abertura dos envelopes, seja referente às Propostas ou à Documentação de Habilitação. 

7.4.1 - 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.   

7.5 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas 

obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma.  

7.6 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 

comissão.  

7.6.1 - Os documentos de credenciamento deverão ser entregues prioritariamente até o horário 

estipulado de início da sessão, entretanto, excepcionalmente será permitido o credenciamento até o 

momento anterior a abertura dos envelopes. 

7.7 - Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à comissão de 

licitação dos documentos acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas 

intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros.  

7.8 - Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados os envelopes 

ou a entrega em local diferente do endereço indicado. 

7.9 - Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado a Comissão 

de Licitação, e não devem ser colocados dentro de nenhum dos envelopes, quer seja o de 

documentos de habilitação ou de proposta comercial.  

7.10 -  É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante. 

 

CAPÍTULO VIII - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

8.1 - Os Documentos de Habilitação - Envelope Nº 01, 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.  
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 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 neste edital, devidamente numerados por páginas.  

  

8.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição 

de seus atuais administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que 

identifique a Diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente.  

 

8.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.  

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida 

pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social.  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa).  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante.  

** Quando a sede da licitante não for do 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.   

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.  

8.3.1 - 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.  

8.3.2 - 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:  
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8.3.2.1 - 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;  

8.3.2.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa;  

8.3.2.1.2 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública 

Municipal, ser prorrogado por igual período;  

8.3.2.1.3 - 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 

Púbica Municipal outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, 

respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de 

prova do protocolo do pedido de certidão;  

8.3.2.1.4 - 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;  

8.3.2.1.5 - O prazo a que se refere o inciso 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.  

8.3.2.1.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 

comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993;  

8.3.2.1.7 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à Administração 

Pública Municipal convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de 

classificação, ou revogar a licitação.  

  

8.4 - QUALIFICAÇÃO 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. No caso 

de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão 

de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de disputa da licitação.  

8.4.1.1 - 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. 
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8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   

8.5.1 - A Licitante deverá comprovar que em seu quadro societário ou de pessoal, possui Responsável 

Técnico com cadastro ativo no Corpo de Bombeiros com capacidade para Elaboração de Projeto 

Técnico. 

 

8.6 - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU 

EQUIPARADAS (SE ASSIM ENQUADRAR A LICITANTE):  

8.1.6 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da 

proponente. No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI). 

 

8.7 - DECLARAÇÕES:  

8.7.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do 

parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Modelo do Anexo II).  

8.6.2 - Declaração da licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas 

pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Modelo do Anexo III).    

 

CAPÍTULO VIX - DA PROPOSTA COMERCIAL:  

9.1 - O Envelope Nº 02 - Proposta Comercial, deverá conter:  

8.1.1 - A proposta propriamente dita, impressa em papel timbrado, redigida em idioma nacional e com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada 

pelo representante legal da proponente devendo constar ainda:  

9.1.2 - Indicação da empresa: razão social, endereço completo, CNPJ.  

9.1.3 - Número do Edital da Carta Convite.  

9.1.4 - Preço global e unitário (de cada item): em moeda corrente nacional (R$ - real), com até 

duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso (este último, no caso do valor 

total).   

9.1.5 - Prazo máximo de execução dos serviços: 90 (noventa dias);  

8.1.6 - Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

estabelecida para a realização do certame licitatório.   

8.2 - 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.  

8.3 - 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 serviço ser fornecido sem ônus adicionais.  

8.4 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar 

em sua proposta.  

8.5 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a 

erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação da seguinte forma: 
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8.5.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso; 

8.5.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o preço 

unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

8.5.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

8.5.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma; 

8.5.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Comissão em conformidade com os procedimentos 

acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 

 

CAPÍTULO IX - DOS PROCEDIMENTOS: 

9.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

9.1.1 - Recebimento dos envelopes, com chamada das empresas e anotações na ata dos licitantes 

presentes (credenciados);  

9.1.2 - Os documentos constantes do envelope "Habilitação" serão rubricados por todos os licitantes 

presentes e pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se aos interessados o 

exame dos mesmos no local.  

9.1.3 - Será considerada inabilitada a empresa que deixar de apresentar ou apresentar em 

desconformidade com o exigido, quaisquer dos documentos indicados no Capítulo VIII, ou qualquer 

outro dispositivo contido neste Edital e/ou na Legislação nele referenciada. 

9.1.4 - O resultado da Habilitação será comunicado aos licitantes, logo após o exame da documentação, 

o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos envelopes, 

caso contrário através de publicação na forma da Lei. 

 9.1.5 - Havendo inabilitação de alguma proponente, serão considerados dois procedimentos:  

9.1.5.1 - se o representante da proponente não manifestar na reunião desejo de recorrer da 

decisão da Comissão Permanente de Licitação, ser-lhe-á devolvido imediatamente, fechado, o 

Envelope n.º 2 - Proposta Comercial e se fará constar em ata;  

9.5.2 - se a proponente inabilitada se dispuser a apresentar recurso, serão observados os 

procedimentos legais, ou seja, os Envelopes de nº 2 - Proposta Comercial somente serão abertos 

após apreciação do recurso pela Comissão Permanente de Licitação.  

9.1.6 - Havendo renúncia expressa de todos os licitantes presentes a qualquer recurso contra o 

julgamento da "Habilitação", os envelopes de nº 02 - "Proposta Comercial" dos licitantes habilitados 

serão rubricados por todos presentes e serão abertos imediatamente, caso contrário, a Comissão 

Permanente de Licitação marcará nova data para sua abertura.  

9.1.7 - Poderá, caso a comissão julgue conveniente, suspender a sessão para analisar os documentos 

apresentados, marcando na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando 

ás licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes nº 02 - 

Proposta de Preço, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de 

Licitação, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.1.7 - A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Convite, sendo lavrada ata 

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação, ficando todos os documentos à disposição dos licitantes, para exame. 
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9.8 - É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de 

exigência não prevista no edital; 

9.9 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão 

de Licitação; 

9.10 - Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 

9.1.8 - Qualquer licitante, através de seu representante legal (previamente credenciados) poderá fazer 

constar em ata seus reclames, ficando a critério dos membros da Comissão Permanente de Licitação 

considerá-lo ou não, não possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio procedimento.  

9.1.9 - Ocorrendo inabilitação ou desclassificação de todas propostas das licitantes, a Administração 

poderá fixar aos mesmos o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas escoimadas das causas referidas nos incisos I e II do Art. 48, da Lei nº 8666/93. 

9.10 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e 

assinar a Ata, os Membros da Comissão de Licitação e os Representantes Credenciados dos Licitantes. 

9.11 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da 

Comissão de Licitação. 

 

CAPÍTULO X - AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 10.1 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 10.2 - A comissão de licitação examinará as propostas para verificar se estão completas, se não 

ocorreram quaisquer erros na sua elaboração e se os documentos foram adequadamente assinados. 

 10.3 - Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância entre 

palavras e cifras prevalecerá o montante em palavras (por extenso). Se o proponente não aceitar a 

correção, sua proposta será rejeitada. 

 10.4 - Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo serviço será considerado o 

menor preço. 

10.5 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem ofertas de 

redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública.  

11.6 - Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste edital, quer por 

omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em 

suas partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas.  

10.7 - A comissão de licitação julgará e classificará as propostas, ordenando-as de forma crescente.  

10.8 - Será declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço global, observadas as condições 

do item seguinte.  

10.9 - Por se tratar de licitação exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e 

Microempreendedor Individual, não se aplicam as regras relativas ao empate ficto, assim após 

obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, 

no mesmo ato, caso estejam presentes todos os licitantes, ou em sessão pública a ser realizada em 

local e data a serem definidos, para qual todos os licitantes serão convocados, caso não estejam 

presentes.  
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10.12 - Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de mercado;  

c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  

d) Apresentarem preço global superior ao fixado neste edital. 

10.13 -  É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, pedir 

esclarecimentos, promover diligências, destinados a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria consta 

originariamente na proposta. 

10.14 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma § 3o do art. 43 da Lei 

Federal nº 8.666/93, para efeito de comprovação da exequibilidade. 

10.13 - Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta licitação por 

meio de comunicação pela Imprensa Oficial.  

10.14 - O órgão licitante poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por 

despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento 

da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou 

administrativa.  

  

CAPÍTULO XI - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

 11.1 - O julgamento das propostas e os resultados apurados pela Comissão Permanente de Licitação 

serão submetidos à Autoridade Superior para deliberação quanto à sua Homologação e a Adjudicação. 

 

CAPÍTULO XII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  

12.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação, conforme art. 109, § 6º, da Lei 8.666/93, 

cabem:  

12.1.1 - Recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 

nos casos de:  

(a) Habilitação ou inabilitação do licitante;  

(b) Julgamento das propostas;  

(c) Anulação ou revogação da licitação;  

(d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 

(e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

12.1.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;  

12.1.3 - Pedido de reconsideração pela aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, no prazo 

de 10 (dez) dias da intimação do ato.  

12.2 - A intimação dos atos referidos no subitem 12.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 12.1.3, será feita através da publicação na 

Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos 
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licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrado em ata.  

12.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 12.1.1 terá efeito suspensivo, podendo a 

Autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 

suspensiva aos demais recursos.  

12.4 - Os recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-los no 

prazo de 02 (dois) dias úteis.  

12.5 -  O recurso será dirigido à Autoridade competente, por intermédio da Comissão de Licitação, que 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida pela autoridade competente, sob pena de 

responsabilidade.  

  

CAPÍTULO XIII - DOS PAGAMENTOS:   

13.1 - As condições de pagamento e os critérios de reajuste serão conforme estabelecido nas Cláusulas 

Terceira e Quinta da Minuta do Contrato - Anexo IV do Edital.  

 

CAPÍTULO XIV - DA ANULAÇÃO DO CERTAME:  

14.1 - 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 gere qualquer indenização ao participante.  

  

CAPÍTULO XV - DO CONTRATO:  

15 - Após a homologação, o adjudicatário será formalmente convocado para assinar o contrato no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando deverá informar os dados de seu preposto. 

15.2.1 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos 

termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante 

o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.  

15.3 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente 

dentro do prazo estabelecido, o sujeita às penalidades legalmente estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 

8.666/93.  

15.5 - A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 

1º da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  

15.6 - O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a contar da Ordem de Serviço 

emitida pelo Contratante, podendo ser prorrogado desde que ocorrida alguma das hipóteses 

previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.  
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CAPÍTULO XVI - DA FISCALIZAÇÃO :  

16.1 - A fiscalização da execução da obra será realizada pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal 

de Afonso Cláudio/ES, Sr. Glauber Alves de Moura,  no local da prestação do serviço, de forma a fazer 

cumprir rigorosamente os projetos, especificações, prazos, propostas etc.  

16.2 -  A Administração Municipal designará formalmente servidor para exercer a função de fiscal do 

contrato.  

16.2.1 - São atribuições do Fiscal do Contrato, dentre outras:  

a) subsidiar ou assistir o Gestor do Contrato;  

a) acompanhar e verificar a conformidade da prestação do serviço ou do fornecimento do objeto, a 

fim de que as normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas; c) anotar em 

registro próprio as ocorrências.  

d) reportar à Autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.  

16.3 - Compete ao responsável técnico da Contratada o acompanhamento de toda a execução da obra, 

sendo deste a responsabilidade por sua fiel execução.  

16.4 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja 

subordinada a Contratante e do Tribunal de Contas do Estado a todos os atos e fatos relacionados 

direta e indiretamente com o instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, 

quando em missão de fiscalização ou auditoria.  

  

CAPÍTULO XVII - DA RESCISÃO DO CONTRATO:  

17.1 - 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.  

  

CAPÍTULO XVIII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  

18.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, mediante processo devidamente instruído, 

conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.  

 

CAPÍTULO XIV - DAS PENALIDADES:  

19.1 - A licitante vencedora que não cumprir os prazos de execução e condições do presente edital 

estará sujeita às penalidades dispostas no art. 77 e 78 da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores.  

19.2 - A licitante vencedora que não cumprir as obrigações assumidas por preceitos legais serão 

aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:  

19.2.1 - Advertência por escrito.  

19.2.2 - 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.  

19.2.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar com a 

administração por prazo de 02 (dois) anos.  



                               PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  

  
                                                   ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
__________________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________  
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - Cep. 29.600-0000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 14  

  

19.2.4 - 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.  

19.3 - 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 Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio/ES.  

19.4 - As sanções previstas no item 19.2, poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão 

administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos dos 

subitens 19.2.1, 19.2.2 e 19.2.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 19.2.4, a partir do recebimento 

das mesmas.  

19.5 - As sanções estabelecidas no 19.2, subitem 19.2.3 e 19.2.4, são de competência do Prefeito 

Municipal.  

19.6 - 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.  

19.7 - 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.  

  

CAPÍTULO XX - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

20.1 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, assessorando-a 

quando necessário profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer vínculo 

com quaisquer licitantes ligados ou não a Administração Municipal.  

20.2 - Não serão levadas em consideração pela Presidente da Comissão de Licitação, tanto na fase de 

classificação 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.  

20.3 - Fica ressalvado que, antes da emissão do empenho e em razão de fato superveniente, caberá ao 

Município revogar ou anular a presente Licitação sem que caiba direito de reclamação ou pedido de 

indenização por parte dos licitantes.  

20.4 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do sistema de controle interno ao qual esteja 

subordinada a Contratante e do Tribunal de Contas do Estado a todos os atos e fatos relacionados 

direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, 

quando em missão de fiscalização ou auditoria.  

20.5 - Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início, incluirse-

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário.  

20.6 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal, subsequente aos ora fixados.  

20.7- 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.  
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20.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências 

contratuais por mais privilegiados que os outros sejam.  

  

CAPÍTULO XXI - ANEXOS  

21.1 - Anexo I - Modelo de Credenciamento;  

21.2 - Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

21.3 - Anexo III - Modelo de Declaração ref. ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal;  

21.4 - Anexo IV - Minuta de Contrato de Prestação de Serviço; 

21.5 - Anexo V - Declaração de manifestação de interesse em participar do certame. 

21.6 - Anexo VI -Termo de Referência. 

 

Afonso Cláudio/ES, em 18 de novembro de 2022.  

  

  

  

 

Adrielli Moreira Barcellos 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 

 

CONVITE Nº 01/2022 

 

CREDENCIAMENTO 

 

(modelo) 

 

 

  

  

Por este instrumento particular, a empresa ____________________ inscrita no  CNPJ sob o  nº   

_______________, por intermédio de seu Sócio/Administrador, Sr (a) _______________, portador do 

CPF nº  _______________ e  RG  nº  ___________, (xerox autenticada dos documentos), CREDENCIA 

o(a) Sr(a) ________________________ portador(a) do CPF nº ____________________ e RG 

n.º__________ , (xerox autenticada dos documentos) para responder e representá-la na CONVITE Nº 

01/2022, a quem conferimos amplos e especiais poderes, podendo inclusive 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 e 

tudo mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato.  

  

Local e data  

  

  

  

  

 

 
Assinatura nome completo 

número da identidade do declarante 
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ANEXO II 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 

 

CONVITE Nº 01/2022 

 

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 - CONVITE Nº 01/2022 da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES.  

  

Local e Data  

  

  

 

Assinatura do representante legal 

Nome 

Identidade do representante legal 
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ANEXO III 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 

 

CONVITE Nº __/2022 

 

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

REPÚBLICA 

 

(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, para fins do disposto no inc. V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República.  

  

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__________).  

  

Local e Data  

  

  

  

  

Assinatura do representante legal  

Nome   

Identidade do representante legal  
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ANEXO IV 

 

CONVITE Nº 001/2022 

 

MINUTA DE CONTRATO - Contrato de 
prestação de serviços que entre si celebram o 

Município de Afonso Cláudio/ES e a Empresa 

_____________. 

 

  

PREÂMBULO: 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, 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 ____________________________________, com sede 
____________(endereço completo)____________________, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 

____________ neste ato representado pelo _____________________ (condição jurídica do 

representante) Sr. _________________________ (nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão)___________, denominada CONTRATADA, 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 e Edital 

de Convite Nº 001/2022 - nos autos do Processo Administrativo Nº23722/2022, parte integrante 
deste instrumento independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela 

Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que 
contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de engenharia, para elaboração 

de projeto executivo de sistema de proteção contra descargas atmosféricas-spda, cabeamento 

estruturado e prevenção de combate a incêndio, conforme condições estabelecidas no Termo de 

Referência, Proposta da Contratada, e outros instrumentos que acompanham este instrumento 

independente de transcrição. 

1.2 - Os serviços serão administrados pela Contratada, que assumirá integralmente a responsabilidade 
pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Contratante durante todas as fases e etapas do 

trabalho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1 - A execução da obra será na forma “indireta”, sob o regime de “empreitada por preço global”, 

nos termos do art. 10, inc. II, “a”, da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:  

3.1 - O valor total para a execução da objeto deste Contrato é de R$ _________ 
(__________________). 
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3.1.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
3.2 - O preço contratado é fixo e irreajustável; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSO: 

4.1 - A execução do respectivo Contrato ocorrerá à conta do recurso Municipal, destinado à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, referente ao exercício de 2022, à saber: Projeto/Atividade: 1.0003 – 

Elaboração de Projetos, Sondagens e Levantamento Topográfico -- 33903900000 - Outros Serviços de 
Terceiros-Pessoa Jurídica - fonte: 20010000000 – Recursos Ordinários - Ficha n° 54. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços efetivamente executados, até o 30 (trinta) dias 
do mês subsequente à execução total dos projetos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

correspondente devidamente acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, sem o 
que, não será admitido qualquer pagamento. 

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  
  VM  =  VF  x   6   x   ND 
                         100       360 

 
Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
5.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma 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 pela Contratante. 
5.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais 
normas pertinentes a matéria. 
5.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações 

fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 

certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

6.1 - As alterações quantitativas e qualitativas do Projeto deverão ser formalizadas por meio de Termo 
Aditivo, no qual deverão ser indicados com precisão os quantitativos ou especificações alteradas e a 
variação percentual do valor inicial correspondente, observadas as condições e os limites de 25% (vinte 
e cinco por cento) nos acréscimos e supressões, na forma da Lei Federal nº 8.666/93.  
6.1.1 - Acréscimo de Serviços: Os acréscimos que se fizerem necessários serão circunstanciadamente 
justificados e autorizados pela autoridade competente da Administração Municipal, desde que 
comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando 
os seguintes critérios para fixação dos preços: 
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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. 
b) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha Orçamentária 
apresentada pela Contratada na proposta, os preços a serem seguidos serão ajustados entre a 
Contratante e a Contratada, considerando-se outras tabelas de referência de órgãos públicos ou 
ampla pesquisa de mercado. 
b.1) Caso não haja acordo entre as partes, a Contratante poderá contratar com terceiros sem 
que caiba à Contratada qualquer direito a indenização ou reclamação. 

6.1.2 - Supressão de Serviços: O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
as supressões que se fizerem nas obras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente 
da Administração Pública Municipal, enquanto que supressões maiores dependerão de acordo formal 
entre os contratantes. 
                              

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E 
RECEBIMENTO DO OBJETO: 

7.1 - O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogado desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, 

da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, manifestação formal da Procuradoria 
Municipal e autorização pela Autoridade competente do Contratante. 

7.2 - O prazo de execução parcial dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos e o prazo para execução total dos serviços, no  prazo máximo 90 (noventa dias), à contar do 

recebimento Ordem de Serviço expedida pela Contratante. 

7.2.1 - O prazo para readequações, correções ou pendências apontadas pela contratante deverá ser 
executadas pela contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 

7.3 - 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, devendo ser 

assegurada a publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinício, por meio do Diário Oficial dos 
Município - DOM/ES ou outro meio que permita a acessibilidade pública das informações.  

7.3.1 - As Ordens de Paralisação não suspendem o decurso do prazo de vigência.  

7.4 - As prorrogações dos prazos de vigência serão permitidas, desde que ocorrida alguma das 

hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, 

formalizada mediante Termo Aditivo.  

7.5 As prorrogações dos prazos de execução, descontados os períodos de paralisação, serão 

permitidas, desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1° da Lei nº 8.666/93, com 

as devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo, e mediante prévia oitiva da 

Procuradoria Municipal. 

7.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-á o dia publicação e incluir-
se-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 na Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES. 

7.7 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização do Contratante para paralisar ou 
reiniciar os serviços, conforme Cláusula 7.3. 

7.8 - Os objetos serão recebidos conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, qual 

acompanhou o convite independentemente de transcrição.  
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CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

9.1 - Compete à CONTRATADA: 
9.1.1 - Prestar os serviços, objeto deste Contrato, obedecendo as especificações, condições e prazos 

aqui estipulados, bem como no Termo de Referência e Proposta Comercial apresentada 
independentemente de transcrição;  

9.1.2 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às determinações efetuadas; 

9.1.3 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 

9.1.4 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, com observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislações pertinentes; 

9.1.5 - A Contratada ficará obrigada a executar os serviços programados nestas especificações, não se 
admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Contratante; 

9.1.6 - Responsabilizar-se pelas despesas operacionais e quaisquer outras que incidam ou venham a 

incidir na execução do contrato, bem como arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer 

danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante; 

9.1.7 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela 

Contratante na execução do serviço, prestando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscalização da 

Contratante; 

9.1.8 - Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei; 

9.1.9 - Observar rigorosamente as normar que regulamentam o exercício de susas atividades cabendo-

lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões; 

9.1.10 - Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem 

como quaisquer determinações emandas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto 
deste Contrato, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 

transgressão de seus prepostos ou convenentes; 

9.1.11 - Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados. 

9.1.12 -  A Contratada obriga-se a prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 
fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessários, em quantidades, qualidade e 
tecnologia adequadas à boa execução dos serviços, com a observância às recomendações aceitas pela 
boa técnica, normas e legislação, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência 
independentemente de transcrição.   
 
9.2 - Compete ao CONTRATANTE:  
9.2.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços; 

9.2.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
formalmente designado; 

9.2.4 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

9.2.5 - Documentar as ocorrências; 
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9.2.6 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, após o atesto da execução do serviço 
pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

9.2.7 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

9.2.8 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

 

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. 
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(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. 

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, será objeto de imediata apuração 

observando-se o devido processo legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA: 

11.1 - Constatado que a Contratada 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. 
11.2 - 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. 
11.4 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pela Contratada, será imposta multa de 2% 
(dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 
11.5 - 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 

12.1 - A rescisão do presente 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. 
12.2 - Em caso algum a Contratante pagará indenização à Contratada por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos 
praticados pela Contratada e seus prepostos a terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS RECURSOS: 

13.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, 
nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá 
ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato. 
13.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 

13.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, 
nos casos de: 
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária; 
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
13.2.2 - Representação à autoridade competente da Contratante no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas hipóteses não previstas no Item 
anterior. 
13.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente da Contratante que 
aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do 
ato, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar. 

13.3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observarão o disposto na 
Cláusula Décima Primeira. 
13.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terão efeito suspensivo. 
13.5 - A aplicação das penalidades será decidida pela Autoridade competente do Contratante, sendo 
os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos à própria autoridade, que deverá apreciá-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

14.1 - De forma a fazer cumprir rigorosamente os prazos e as disposições do presente Contrato, a 
fiscalização será feita por servidor(es) da Administração Municipal, formalmente designado(s), ao(s) 

qual(ais) compete(m) 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, sem o que não será 

permitido qualquer pagamento. 

14.2 - 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.  

14.3 - 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.  

14.4 - 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. 

14.5 - 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.  
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14.6 - 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 QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 

15.1 - Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, o Sr(a) 
____________________ (nome completo, nacionalidade, profissão e condição jurídica do 
representante da empresa). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESPONSABILIDADE CIVIL: 
16.1 - A Contratada será responsável por corrigir qualquer vício e/ou defeito oriundo da execução dos 
serviços, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo 73, §2º, da Lei Nº 8.666/93 e artigo 
618, do Código Civil.  
16.1.1 - A omissão ainda que eventual da Fiscalização, exercida pela Contratante no desempenho de 
suas atribuições, não eximirá a Contratada da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços 
contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 - É vedada a subcontratação do objeto contratado, a associação da Contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
Contratada, não se responsabilizando a Contratante por nenhum compromisso assumido por aquela 
com terceiros. 
17.2 - Não serão indenizados pela Contratante, quaisquer despesas decorrentes de mobilização e 
desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de instalações e retirada de canteiros e 
equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de rescisão contratual. 
17.3 - A Contratante 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. 
17.4 - A Contratada estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos 
a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de proteção individual) e 
uniformizados. 
17.5 - À Contratada é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos 
trabalhos, objeto deste Contrato, divulgá-los através da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio 
qualquer de divulgação pública, salvo quando autorizado por escrito pela Contratante. 
17.6 - Fica a Contratada ciente de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos do meio ambiente 
durante a execução da obra de que se trata o presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos 
negativos de impacto ambiental que por ventura sejam causados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: 

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir qualquer dúvida ou contestação 
oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.  
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ____________ de ______. 

 

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
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LUCIANO RONCETTI PIMENTA - PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA 

REPRESENTANTE 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

01) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  

                    Nome                                                          Assinatura      

 

02) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  

                    Nome                                                          Assinatura      
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (Setor de Licitação)  

 

 

A empresa (denominação) ______________________________________, CNPJ nº. 

________________, estabelecida à ________________________ (endereço), declara interesse na 

participação do Convite nº. 01/22 e, para tanto, apresenta o Certificado de Registro Cadastral expedido 

por________________________ (mencionar o órgão expedidor), com validade para até __/__/__, 

com classificação em categoria compatível com o objeto da licitação. 

 

_________, em __ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG nº.: 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA, CABEAMENTO 

ESTRUTURADO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

1. INTRODUÇÃO 
Considerando a necessidade de se contratar os serviços técnicos de engenharia citados no 

cabeçalho e detalhados ao longo deste Termo de Referência, a Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio vem propor a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, conforme 

Lei 8666/1993, sendo a forma empreitada por preço global. 

 

2. DO OBJETIVO 
Este Termo de Referência, tem por objetivos: 

 

 Caracterizar o objeto a ser contratado; 

 Estabelecer que todos os serviços deverão necessariamente obedecer às normas, 

especificações e procedimentos que orientem os processos de desenvolvimento, aprovação 

e avaliação de projetos, estudos e serviços, que se constituem em: 

 Projeto Básico; 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;  

 A Lei do código de obras do Município; 

 Todas as legislações federal, estadual e municipal vigentes e aplicáveis;  

 Todas as normas e diretrizes para elaboração de projetos complementares a 

serem aprovadas nos respectivos órgãos oficiais; 

 Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de projeto, que se 

constitui nas etapas de Levantamento de dados, Estudos preliminares, Anteprojeto; 
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 Projeto Básico e Projeto Executivo. Estabelecer o nível de qualidade desejada para os 

serviços, com base nos elementos que constituem esse Projeto Básico;  

 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o 

cumprimento do contrato. 

 

3. DO OBJETO 

Visa o presente Termo de Referência a contratação de empresa ou profissional devidamente 

habilitado para prestação de serviços de engenharia e elaboração de Projeto Executivo de Sistema 

de Proteção Contra Descargas Atmosféricas-SPDA, Cabeamento Estruturado e Prevenção de 

Combate a Incêndio na EM Agrícola Municipal, CMEI Dioclezio Tosta das Neves, CMEI Amaury 

Gomes, EM Gumercindo Lacerda e Quadra anexa e na EM Franz Carlos João Lemke, todas 

localizadas no Município de Afonso Cláudio/ES. 

 

Considerando a ausência de profissionais devidamente habilitados no quadro de funcionários da 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio para elaborarem os projetos supracitados, é que se faz de 

forma necessária e imprescindível a contratação de uma empresa especializada para a elaboração 

dos projetos solicitados. 

 

3.1 – CONTEÚDO TÉCNICO: 
Todo Projeto Básico deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, tais como os descritos 

nos itens 3.1.1 a 3.1.3, representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e 

complexidade da obra de engenharia.  

 

As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo: 

 Denominação e local da obra; 

 Nome da entidade executora;  

 Tipo de projeto;  

 Data;  
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 Nome do responsável técnico, número de registro no CREA e sua assinatura. 

 ART registrada e paga pela CONTRATADA 

 

3.1.1 – DESENHO 

Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua 

visualização em escala adequada, demonstrando formas, dimensões, funcionamento e 

especificações, perfeitamente definidas em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, 

obedecendo às normas técnicas pertinentes. 

 

3.1.2 – MEMORIAL DESCRITIVO 

Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as 

soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno entendimento do 

projeto, complementando as informações contidas nos desenhos referenciados no item 3.1.1.  

 

3.1.3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da 

obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, 

elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados 

cada um dos serviços apontando, também, os critérios para a sua medição. 

 

PARA ESTE TIPO DE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR OS 
SEGUINTES ELEMENTOS TÉCNICOS: 

 

 AS BUILT ARQUITETÔNICO 
1. As Built arquitetônico; 

2. Anotação de responsabilidade técnica (ART’s) do projeto elaborado; 

3. Os Projetos deverão ser apresentados conforme descrição abaixo: 
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Especialidade Elemento Conteúdo 
As Built Arquitetônico Desenho Técnico •Planta geral; 

•Localização 

•Especificação/Dimensão; 

•Corte/Vistas; 

•Detalhamento geral; 

 

 

 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

4. Memorial Descritivo; 

5. Projeto de SPDA; 

6. Planilha com quantitativos de materiais e serviços, para elaboração de orçamento da obra; 

7. Anotação de responsabilidade técnica (ART’s) do projeto elaborado; 

8. Os Projetos deverão ser apresentados conforme descrição abaixo: 

 

Especialidade Elemento Conteúdo 
Projeto de SPDA Desenho Técnico •Planta geral; 

•Localização 

•Especificação/Dimensão; 

•Corte/Vistas; 

•Detalhamento geral; 

 Memorial • Descritivo do projeto, 

incluindo condicionantes, 

concepção, parâmetros e 

interferências; 

• Memória de cálculo; 
 Especificação • Materiais;  
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• Serviços. 
 

 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: 
1. Memorial Descritivo; 

2. Projeto de Cabeamento Estruturado; 

3. Planilha com quantitativos de materiais e serviços, para elaboração de orçamento da obra; 

4. Anotação de responsabilidade técnica (ART’s) do projeto elaborado; 

5. Os Projetos deverão ser apresentados conforme descrição abaixo: 

 

Especialidade Elemento Conteúdo 
Projeto de Cabeamento 

Estruturado  
Desenho Técnico •Planta geral; 

•Localização 

•Especificação/Dimensão; 

•Corte/Vistas; 

•Detalhamento geral; 

 Memorial • Descritivo do projeto, 

incluindo condicionantes, 

concepção, parâmetros e 

interferências; 

• Memória de cálculo; 
 Especificação • Materiais;  

• Serviços. 
 

 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: 
1. Memorial Descritivo; 

2. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

3. Planilha com quantitativos de materiais e serviços, para elaboração de orçamento da obra; 

4. Anotação de responsabilidade técnica (ART’s) do projeto elaborado; 
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5. Os Projetos deverão ser apresentados conforme descrição abaixo: 

 

Especialidade Elemento Conteúdo 
Projeto de Prevenção e 

Combate a Incêndio   
Desenho Técnico •Planta geral; 

•Localização 

•Especificação/Dimensão; 

•Corte/Vistas; 

•Detalhamento geral; 

 Memorial • Descritivo do projeto, 

incluindo condicionantes, 

concepção, parâmetros e 

interferências; 

• Memória de cálculo; 
 Especificação • Materiais;  

• Serviços. 
 

 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E ESCOLAS QUE SERÃO CONTEMPLADAS 
 

CMEI Dioclezio Tosta das Neves 

 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas SPDA; 

 Projeto de Cabeamento Estruturado. 

 
CMEI Amaury Gomes 

 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas SPDA; 

 Projeto de Cabeamento Estruturado. 

 

EM Gumercindo Lacerda e Quadra anexa. 

 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas SPDA; 
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 Projeto de Cabeamento Estruturado; 

 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. 

 

EM Franz Carlos João Lemke 

 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas SPDA; 

 Projeto de Cabeamento Estruturado. 

 

4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
A despesas com o pagamento do objeto desta licitação correrão a conta de dotação específica 

do orçamento do exercício financeiro. 

Funcional: 0401.0412200051.003 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAGENS E 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Elemento Despesa: 3.3.90-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Ficha nº 54 

As dotações orçamentarias elencadas acima serão para as despesas realizadas durante o exercício de 

2022. As despesas que ultrapassarem o atual exercício, estarão vinculadas ao orçamento do ano 

subsequente. 

 

5 – DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

É de fundamental importância que a CONTRATADA conheça o local do Empreendimento/Obra 

para que tenha melhores condições de avaliar toda complexidade e as exigências mínimas dos 

projetos e serviços a serem desenvolvidos. 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos projetos, os 

requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, facilidade na 

execução da obra, sua conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para portadores de 

necessidades especiais, adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho e o mínimo 

impacto ambiental.  
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Durante a elaboração dos projetos, deverão ser previstas interlocuções com todos os órgãos 

municipais e todas as concessionárias de serviços públicos, sempre que se fizer necessário, com a 

participação da CONTRATANTE ou a critério desta. 

 

Os Projetos Básicos e/ou Executivos só poderão ser desenvolvidos após a aprovação do Anteprojeto 

pela CONTRATANTE e, se for o caso, após reunião de aprovação interna com participação das 

Secretarias afins. 

Caso haja qualquer divergência entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas 

apresentadas pelo projetista da CONTRATADA, deverá ser discutida oficialmente com o 

Engenheiro Fiscal do Contrato, antes da continuidade dos serviços.  

 

Em qualquer divergência entre os documentos entregues e este Termo de Referência, prevalecerão 

as definições contidas no Termo de Referência. 

 

6 – DOS DIREITOS AUTORAIS 
A CONTRATADA cederá os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto deste Projeto 

Básico, para o fim da Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos do disposto no Art. 111 da 

Lei n.º 8666/1993 e suas alterações posteriores.  

 

7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de execução dos serviços será de 90 (trinta) dias corridos, a contar da data de expedição da 

Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, no interesse da Administração, de acordo com o que 

dispõe a Lei 8666/1993, desde que os preços se mantenham vantajosos para a Administração.  

 

Os prazos totais e parciais definidos e estabelecidos neste Termo de Referência para a execução do 

Objeto da Licitação deverão ser cumpridos rigorosamente.  
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O Prazo de execução parcial dos projetos mediante solicitação da CONTRATANTE, não poderá ser 

superior a 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço, estando a 

CONTRATADA sujeita a sanções em caso de descumprimento do estabelecido acima. 

 

O prazo para readequação, correções ou pendências não poderá ser superior a 15 (quinze) dias 

corridos, estando a CONTRATADA sujeita a sanções em caso de descumprimento do estabelecido 

acima. 

 

8 – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

Em razão do valor, a contratação poderá ocorrer através de procedimento licitatório, 

conforme art. 23, inciso I, alínea a da Lei nº 8666/1993. 

 

9 – DOS RESULTADOS 

Deverá a CONTRATADA apresentar os resultados da forma detalhada nos itens a seguir: 

Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, limpa e clara, em 

meio digital em formato pdf assinados com assinatura padrão ICP-Brasil , e deverão conter todos os 

elementos necessários para a perfeita compreensão e entendimento das soluções adotadas em 

modelos de pranchas A0 e A1, nada se opondo também aos tamanhos A2 e A3, desde que a escala 

empregada seja apropriada para a devida leitura e entendimento do projeto; as relações de materiais 

deverão ser elaboradas e entregues em planilha eletrônica, e estarem descritas nos projetos 

correspondentes. 

Escalas a serem empregas:  

- Projeto geral: Escalas 1:1000, 1:500 ou 1:100; 

- Detalhamentos: Escalas 1:25, 1:20 ou 1:10 

 

Os textos devem ser em tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT. 

 

Os arquivos deverão também serem fornecidos em CDs em formatos editáveis. 
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Todas as pranchas, memoriais descritivos, relações de materiais ou qualquer outro material 

necessário à compreensão do projeto, deverão ser editados de forma que sejam perfeitamente 

legíveis em impressões monocromáticas. 

 

Todos os serviços somente serão considerados entregues após a abertura e verificação do(s) 

conteúdo(s) do(s) CD / DVD (s). 

 

Todos os resultados serão fornecidos em arquivo digital, com extensões apropriadas, além das 

cópias impressas de todos os documentos elaborados. 

Todas as versões finais dos projetos em arquivos editáveis em plataforma CAD com extensão .DWG 

(formatados em “paper space”, com quadro de layers, e nomeados conforme definido no 

Procedimento Padrão); 

 

Planilhas deverão ser apresentados em arquivos com extensão .XLS; 

 

Memorial Descritivo, Memórias de Cálculo, Caderno de Especificações de Materiais, em arquivos 

de texto com extensão DOC. 

 
NOTA: É de responsabilidade da CONTRATADA a conferência dos desenhos/projetos feitos 

pelos seus desenhistas/cadistas. A entrega de desenhos/projetos com ocorrência de erros 
implicará advertências podendo em caso de reincidência, ser a CONTRATADA considerada 

inadimplente. 
 

10 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Para o início dos serviços de elaboração de projetos será emitida uma Ordem de Serviço.  

Na data de emissão da Ordem de Serviço, a Supervisão da CONTRATANTE promoverá uma 

reunião para definição de diretrizes com a CONTRATADA, que receberá informações gerais sobre 
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o escopo do trabalho do empreendimento e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a 

serem adotados no planejamento, desenvolvimento e aprovação dos projetos e serviços. 

 

A CONTRATADA deverá realizar 2 (duas) visitas ao local em estudo para reconhecimento “in-

situ”; 

 

A PREFEITURA fará a cessão de espaço para alocação dos representantes, cabendo à 

CONTRATADA, a responsabilidade por todos os bens e materiais necessários ao desenvolvimento 

dos trabalhos; 

 

A CONTRATADA deverá realizar 03 (três) reuniões de projeto com a PREFEITURA, na 

modalidade de videoconferência ou presencial na sede da CONTRATADA, para discussão de 

soluções ou apresentação do projeto; 

 

11 – DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

junto ao CREA.  

 

A CONTRATADA deverá apresentar a ART de cada um dos profissionais responsáveis pelos 

Projetos e/ou serviços, sob pena de retenção da medição. Todas as ART’s deverão estar devidamente 

pagas quando da sua apresentação à CONTRATANTE, sendo que não serão consideradas ART’s 

não quitadas, caso que será entendido como não entregue. 

 

12 – DA EQUIPE TÉCNICA 
A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhagem 

adequados, para a elaboração simultânea dos serviços, durante toda a vigência do contrato, ou à 

critério da supervisão.  
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13 – DA SUPERVISÃO 

Todos os trabalhos serão supervisionados por funcionários da CONTRATANTE e/ou 

contratados e indicados por ela, com poderes para verificar se os serviços especificados estão 

executados de acordo com o previsto, analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que 

visem melhorar o projeto, fazer advertências quanto a qualquer falta da CONTRATADA, aplicar 

multas, efetuar retenções de medição e demais ações necessárias a boa qualidade e ao bom 

andamento dos serviços. 

 

Sempre que a Supervisão julgar necessário, a concepção do projeto será discutida e alterada, quantas 

vezes se fizerem necessárias, de acordo com os prazos e necessidades da CONTRATANTE, sem 

que seja gerado qualquer custo adicional.  

A Supervisão poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de qualquer membro 

de sua equipe técnica, inclusive da coordenação, assim como o reforço dela, a qualquer momento 

que julgar necessário. O atendimento à solicitação terá um prazo máximo de três dias úteis, contado 

a partir da solicitação formal. 

 

14 – DO ACOMPANHAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS 

O acompanhamento dos serviços e projetos, em todas as etapas de desenvolvimento dos 

trabalhos, será executado nas fases de Recebimento Provisório, Verificação, Aprovação e Check-

List, permitindo providenciar, em tempo hábil, reformulações pertinentes à concretização dos 

objetivos preestabelecidos. 

 

A ausência de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA, envolvidos em cada etapa, 

quando convocados formalmente pela CONTRATANTE, impedirá a realização de qualquer uma 

das reuniões e a etapa será considerada não iniciada por inadimplência da CONTRATADA.  

 

A falta de um ou mais documentos, relativos à determinada etapa ou fase, impedirá o recebimento 

dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue.  
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As apresentações dos serviços e projetos em todas as etapas serão realizadas nas reuniões para 

recebimento dos serviços e projetos. 

 

14.1 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO NA FASE DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

O recebimento de cada uma das etapas dos serviços será feito através de Reunião, podendo 

haver dispensa desta à critério da CONTRATANTE, para recebimento de serviços e projetos, onde 

serão apresentados, pela CONTRATADA, todos os trabalhos realizados.  

 

Após a reunião, os serviços serão recebidos provisoriamente por um prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis para uma verificação inicial.  

 

Se recebidos em definitivo, os serviços e projetos serão verificados e avaliados novamente pelos 

técnicos da CONTRATANTE por um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

Os projetos e serviços deverão ser apresentados em meio digital (CD/DVD) assinados com 

assinatura padrão ICP-Brasil em formato compatível. 

 

14.2 – VERIFICAÇÃO 

Esta fase constitui na verificação pela CONTRATANTE de todos os serviços e projetos em 

cada uma de suas etapas e só se iniciará após a fase de Recebimento Provisório.  

 

Após a Verificação dos serviços e projetos, pela equipe de supervisão da CONTRATANTE, se for 

o caso, será elaborado o Relatório dos Itens de Não Conformidade dos serviços verificados, que será 

entregue à CONTRATADA. 
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 A Verificação dos serviços e projetos e sua liberação para aprovação nos órgãos externos, só se 

dará após a devolução do Relatório dos Itens de Não Conformidade devidamente atendidos e 

preenchido pela CONTRATADA.  

 

Após 5 (cinco) dias corridos, efetuadas as alterações e compatibilizações necessárias, a 

CONTRATADA enviará novamente à Supervisão os serviços e projetos, bem como todo o material 

entregue anteriormente pela Supervisão inclusive o Relatório de Itens de Não Conformidades onde 

constem as anotações da Supervisão durante a fase de verificação. 

 

14.3 – APROVAÇÃO 
Nesta fase a Supervisão fará nova verificação e aprovará os serviços e projetos com as 

alterações e complementações solicitadas na fase de verificação, para liberação da respectiva etapa.  

 

Caso as alterações e complementações solicitadas não tenham sido atendidas e/ou justificadas na 

íntegra impedindo assim a aprovação e gerando nova verificação, a CONTRATADA será 

considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Projeto Básico.  

Somente após a Verificação e Aprovação dos serviços pela Supervisão, será liberado o projeto ou 

serviço para solicitação de aprovação nos Órgãos específicos, conforme o caso. 

 

14.4 – CHECK-LIST 
Esta fase compreende a apresentação dos projetos pela CONTRATADA, e a verificação e a 

aceitação de todos os serviços, projetos e planilhas, pela CONTRATANTE, após a aprovação nos 

órgãos concessionários do poder público, quando for o caso.  

 

Após a aprovação perante o poder público, A CONTRATADA fará a apresentação de todos os 

serviços, projetos e planilhas. Para esta fase deverá haver disponibilidade de todos os profissionais 

responsáveis pela elaboração dos projetos e planilhas para as reuniões que acontecerão nas 

dependências da CONTRATANTE em datas previamente marcadas.  
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A Comissão de Recebimento de Obras fará a verificação dos serviços, projetos e planilhas, 

considerando um prazo de 05 (cinco) dias úteis quando então os projetos e planilhas serão 

devolvidos à CONTRATADA para esclarecimento de dúvidas e/ou alterações, quando necessários.  

 

A revisão de serviços, projetos e planilhas, para confirmação das alterações solicitadas a cargo da 

CONTRATADA, considerando o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.  

 

Caso as alterações solicitadas não sejam atendidas e/ou justificadas na íntegra impedindo assim a 

aprovação pela Diretoria de Infraestrutura e gerando nova Verificação a CONTRATADA será 

considerada inadimplente. Em caso de persistência de NÃO cumprimento das alterações ou 

correções solicitadas, a CONTRATADA continuará inadimplente e estará sujeita às sanções 

previstas no Projeto Básico. 

 

14.5 – RECEBIMENTO DEFINITIVO NA FASE DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS  

O recebimento definitivo pela CONTRATANTE somente se dará após o cumprimento e 

aceitação de todas as etapas descritas acima (Recebimento Provisório, verificação, aprovação e 

check-list), quando será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

15 – PROPRIEDADE DOS PROJETOS 
Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva 

da CONTRATANTE, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier.  

 

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 

documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da 

supervisão da CONTRATANTE. 
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A CONTRATADA deverá apresentar, quando da entrega dos projetos e/ou planilhas finais, os 

seguintes documentos:  

 

16 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) 37% na entrega dos projetos referente a EM Agrícola; 

b) 13% na entrega dos projetos do CMEI Dioclezio Tosta das Neves; 

c) 11% Na entrega dos projetos referente ao CMEI Amaury Gomes; 

d) 27% Na entrega dos Projetos Referente a EM Gumercindo Lacerda; 

e) 12% Na entrega dos projetos da EM Franz Carlos João Lemke. 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA E DA 

CONTRATANTE DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: 
A Contratada obriga-se a prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 

fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessários, em quantidades, qualidade e 

tecnologia adequadas à boa execução dos serviços, com a observância às recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação. Além das obrigações já citadas, a Contratada obriga-se ainda: 

 

 cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com os termos do Projeto 

Básico; responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio; 

 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;  

 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais oriundos do contrato; 

exibir sempre que solicitada pela Administração, documentação comprobatória de que está em dia 

com o recolhimento dos encargos de qualquer natureza incidentes sobre o contrato em execução.  

 ser responsável quanto ao correto atendimento dos serviços contratados.  
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 cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas gerais de segurança.  

 não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte 

do representante da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, devendo prestar todas as informações 

requeridas e atender às determinações do fiscal para a correção de eventuais vícios encontrados; 

 outras previstas na Lei nº. 8666/1993 e no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8.078/90).  

 A Empresa contratada deverá observar, também, o dever de manter, durante a execução do 

contrato, todas as condições habilitatórias. 

 

18 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

À CONTRATANTE cabe:  
 

 Convocar a CONTRATADA para execução dos serviços.  

 Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados.  

 Efetuar o pagamento da contratada na forma e prazo estipulados no instrumento contratual.  

 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual em conformidade com a Lei nº. 8666/1993. 

 A fiscalização e atestação dos serviços serão feitas pelo Setor de Engenharia.  

 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados 

pelos empregados da contratada.  

 Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam o serviço objeto do contrato.  

 Não aceitar a prestação do serviço que esteja fora das especificações contratadas.  

 Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 

contrato. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio terá direito de, a qualquer tempo e lugar, 

desconsiderar a execução dos serviços que, de alguma forma, não estejam em estrita conformidade 

com os requisitos especificados. 

 

A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se 

responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou 

omissão destes, inclusive por inobservância de cláusulas contratuais; 

 

A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 

representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

 

 

 

Afonso Cláudio-ES, 28 de setembro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

Ricardo Júnior de Azevedo 
Secretário Municipal de Infraestrutura 
Decreto 033 de 02 de janeiro de 2021 
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