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CONTRATO Nº 056/2022 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES E A ALP 

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. 

 

 

PREAMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, 

nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, LUCIANO 

RONCETTI PIMENTA, brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº 

114.860.767-69 e MG-17.640.30-9, residente e domiciliado em Afonso Cláudio/ES, adiante 

denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ALP PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.683.986/0001-66, com sede na Avenida Santa 

Leopoldina, nº 102, Praia de Itaparica - Vila Velha/ES, Cep 29.102-040, neste ato representado 

por seu Administrador, Sr. LEONARDO PEREIRA AMORIM, brasileiro, casado, engenheiro, 

portador do CPF nº 093.678.827-50 e CNH nº 01869281695 DETRAN/ES, adiante denominado 

simplesmente CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA, nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Edital Carta Convite Nº 001/2022, nos autos 

do Processo Nº 23722/2022, parte integrante deste instrumento independentemente de 

transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, 

ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas: 

 

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. 
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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$ 18.200,00 (dezoito mil, 

duzentos reais). 

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, após 

devidamente medidos, em até o 30 (trinta) dias subsequente à execução total de cada projeto, 

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. 
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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: 

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 
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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 06 (seis) 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 40 (quarenta 

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 10 (dez) 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.   
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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; 

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; 
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(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 

Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 

nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea "c". 

10.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são 

cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 

compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 

regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 

notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 

(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 

infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será 

de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do 

art. 110 da Lei 8.666/1993; 

(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no 

curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
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(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, 

o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 

legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido 

nos termos da Lei 8.666/1993. 

(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise 

da Procuradoria Municipal. 

10.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 

licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 

10.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 

também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 

descontados da garantia prestada pela contratada. 

10.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

10.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 

lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, 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 
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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.  

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. LEONARDO 

PEREIRA AMORIM, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 093.678.827-50 e CNH 

nº 01869281695 DETRAN/ES. 

 

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. 
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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 19 de dezembro de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Contrato Nº 000056/2022

ALP PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:  40.683.986/0001-66

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 102 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA - ES - CEP: 29102040

ANEXO I - CONTRATO - CONTRATO Nº 000056/2022

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Convite Nº 000001/2022 023722/2022

E-Mail Telefonealpengenharia@gmail.com 2799729626

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeItem Marca

00007855

AS-BIULT ARQUITETONICO
em agricola. edificação escolar com area de
aproximadamente 780,00 m² e quadra com area
aproximada de 1200,00  m², area total construida de
aproximadamente 1980,00 m²

2.800,00001 2.800,000SÇ001

00007856

PROJETO DE SPDA
em agricola. edificação escolar com area de
aproximadamente 780,00 m² e quadra com area
aproximada de 1200,00  m², area total construida de
aproximadamente 1980,00 m²

1.500,00001 1.500,000SÇ002

00007857

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO
em agricola. edificação escolar com area de
aproximadamente 780,00 m² e quadra com area
aproximada de 1200,00  m², area total construida de
aproximadamente 1980,00 m²

2.500,00001 2.500,000SÇ003

00007858

PROJETO DE SPDA - CMEI DIOCLEZIO TOSTA DAS
NEVES
edificação escolar com area de 887,14 m²

1.500,00001 1.500,000SÇ004

00007859
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - CMEI
DIOCLEZIO TOSTA
edificação escolar com area de 887,14 m²

900,00001 900,000SÇ005

00007860
PROJETO DE SPDA - CMEI AMAURY GOMES
edificação escolar com area de 667,45 m²

1.300,00001 1.300,000SÇ006

00007861
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - CMEI
AMAURY GOMES
edificação escolar com area de 667,45 m²

800,00001 800,000SÇ007

00007862

PROJETO DE SPDA - EM GUMERCINDO LACERDA E
QUADRA ANEXA
edificação escolar com area de 818,08 m² e quadra
com area de 574,35 m². area total construida 1392,43
m²

1.300,00001 1.300,000SÇ008

00007863

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM
GUMERCINDO LACERDA E QUADRA ANEXA
edificação escolar com area de 818,08 m² e quadra
com area de 574,35 m². area total construida 1392,43
m²

900,00001 900,000SÇ009

00007864

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO- EM GUMERCINDO LACERDA E QUADRA
ANEXA
edificação escolar com area de 818,08 m² e quadra
com area de 574,35 m². area total construida 1392,43
m²

2.300,00001 2.300,000SÇ010

00007865

PROJETO DE SPDA - EM FRANZ CARLOS JOÃO
LEMKE
edificação escolar com area de 880,50 m² e quadra
com area de 665,12 m². area total construida 1545,62
m², edificações com entradas independentes

1.500,00001 1.500,000SÇ011
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00007866

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - EM
FRANZ CARLOS JOÃO LEMKE
edificação escolar com area de 880,50 m² e quadra
com area de 665,12 m². area total construida 1545,62
m², edificações com entradas independentes

900,00001 900,000SÇ012

Total : 18.200,00
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Prefeituras

Afonso Cláudio

Aviso
Pregão Eletrônico Nº 63/2022

Proc. Nº 018824/2022
ID CIDADES:

2022.001E0700001.02.0036
Município de Afonso Cláudio/ES, através da Pregoeira 
Oficial e equipe de apoio, torna público que realizará 
Licitação, na modalidade “Pregão Eletrônico”, 
tipo “menor preço por lote”, de acordo com o 
Decreto Federal Nº 10.024/2019, pela Lei 
Complementar Nº 123/2006, subsidiariamente 
pela Lei Federal Nº 8.666/1993, por meio de 
sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), 
objetivando Registro de Preços de Equipamento 
e Material Permanente (NOTEBOOKS), conforme 
condições e especificações constantes do Edital e 
Anexos, que estão disponíveis nos sites: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, WCompras ID 
N° 215621.  e www.afonsoclaudio.es.gov.br, 
link Licitação.
- Acolhimento das Propostas no sistema 
eletrônico a partir de: às 08:00 horas do dia 
30/12/2022.
- Limite de Acolhimento das Propostas: às 08:00 
horas do dia 12/01/2023.
- Abertura das Propostas e Início da Sessão 
Pública: às 08h01 min do dia 12/01/2023.
Mais informações através do tel. (27) 3735.4005 ou 
e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 20 de dezembro de 2022.

Adrielli Moreira Barcellos
Pregoeira

Protocolo 989379

CONTRATO Nº 056/2022 - PROC. Nº 
23722/2022

(ORIUNDO CARTA CONVITE Nº 01/2022)

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ 
Nº 27.165.562/0001-41.
Contratado: ALP PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ nº 40.683.986/0001-66.
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de 
Engenharia.
Valor total: R$ 18.200,00 (dezoito mil, duzentos 
reais).
Assinatura: 20/12/2022.

Vigência Contratual: 06 (seis) meses a contar da 
assinatura, tendo como prazo de execução parcial 
no máximo de 30 (trinta) dias corridos e o prazo 
para execução total de serviços no prazo máximo 40 
(quarenta) dias.
Fonte de Recurso: A execução do respectivo Contrato 
correrá à conta de 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 Terceitos-Pessoa Jurídica - 
fonte: 20010000000 - Recursos Ordinários - Ficha 
n°: 54.

Afonso Cláudio/ES, 20 de dezembro de 2022.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal - Contratante

Leonardo Pereira Amorim/Administrador
Alp Projetos e Serviços Ltda
Contratada

Protocolo 989529

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - 

WCOMPRAS ID Nº 208174
ID CIDADES Nº 2022.001E0700001.02.0028

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 19703/2022

Objeto: Registro de Preços de equipamentos e 
utensílios de cozinha.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites 
legais, principalmente as regras do Decreto Federal 
Nº 10.024/2019, pela Lei Complementar Nº 
123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal Nº 
8.666/1993, HOMOLOGO o resultado do Pregão em 
epígrafe em favor das vencedoras/adjudicatárias: 
CAZELE SPORT LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.579.577/0001-60, no valor total de R$ 19.681,00 
(dezenove mil, seiscentos e oitenta e um reais), 
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS 
EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.353.640/0001-31, no valor total de R$ 3.697,07 
(três mil, seiscentos e noventa e sete reais e sete 
centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 20 de dezembro de 2022.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal - Afonso Cláudio/ES

Protocolo 988710

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Terça-feira, 20 de Dezembro de 2022 às 23:20:17
Código de Autenticação: 3c7bde1a
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Resultado de Licitação

CONTRATO Nº 056/2022 - PROC. Nº 23722/2022
(ORIUNDO CARTA CONVITE Nº 01/2022)

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, 
CNPJ Nº 27.165.562/0001-41.
Contratado: ALP PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ nº 40.683.986/0001-66.
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de 
Engenharia.
Valor total: R$ 18.200,00 (dezoito mil, duzentos 
reais).
Assinatura: 20/12/2022.
Vigência Contratual: 06 (seis) meses a contar da 
assinatura, tendo como prazo de execução parcial 
no máximo de 30 (trinta) dias corridos e o prazo 
para execução total de serviços no prazo máximo 
40 (quarenta) dias.
Fonte de Recurso: A execução do respectivo Contrato 
correrá à conta de 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 Terceitos-Pessoa Jurídica - 
fonte: 20010000000 - Recursos Ordinários - Ficha 
n°: 54.

Afonso Cláudio/ES, 20 de dezembro de 2022.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal - Contratante

Leonardo Pereira Amorim/Administrador
Alp Projetos e Serviços Ltda

Contratada
Protocolo 989530

Adjudicação e/ou Homologação

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - WCOMPRAS ID 

Nº 208174
ID CIDADES Nº 2022.001E0700001.02.0028

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 19703/2022

Objeto: Registro de Preços de equipamentos e 
utensílios de cozinha.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites 
legais, principalmente as regras do Decreto Federal 
Nº 10.024/2019, pela Lei Complementar Nº 123/2006 
e subsidiariamente pela Lei Federal Nº 8.666/1993, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão em epígrafe em 
favor das vencedoras/adjudicatárias: CAZELE SPORT 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.579.577/0001-60, 
no valor total de R$ 19.681,00 (dezenove mil, 
seiscentos e oitenta e um reais), MAXIMUS 
COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.353.640/0001-31, no 
valor total de R$ 3.697,07 (três mil, seiscentos e 
noventa e sete reais e sete centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 20 de dezembro de 2022.
Luciano Roncetti Pimenta

Prefeito Municipal - Afonso Cláudio/ES
Protocolo 988709

Águia Branca

Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ID: 2022.003E0700001.01.0044

OBJETO: Contratação e uma empresa para execução 
indireta, sob o regime de empreitada por preços 
unitários, com julgamento pelo menor preço 
global, compreendendo materiais, mão de obra e 
equipamentos, para execução de obras de construção 
de uma Unidade Básica de Saúde, na comunidade de 
Ebenézer, no interior deste município.
Abertura dos envelopes: 09h00min do dia 
01/02/2023.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede 
da Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES ou 
www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br.
Informações: (27)3745-1357 ou  licitacao@prefeitu-
radeaguiabranca.es.gov.br

Águia Branca, 20/12/2022.
GILMAR STRZEPA

Secretário M. de Administração
Protocolo 988967

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
ID: 2022.003E0700001.01.0043

OBJETO: Contratação e uma empresa para execução 
indireta, sob o regime de empreitada por preços 
unitários, com julgamento pelo menor preço 
global, compreendendo materiais, mão de obra e 
equipamentos, para execução de obras de construção 
de uma Unidade Básica de Saúde, na comunidade de 
Córrego das Flores, no interior deste município.
Abertura dos envelopes: 13h00min do dia 
01/02/2023.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede 
da Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES ou 
www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br.
Informações: (27)3745-1357 ou  licitacao@prefeitu-
radeaguiabranca.es.gov.br

Águia Branca, 20/12/2022.
GILMAR STRZEPA

Secretário M. de Administração
Protocolo 988976

Anchieta

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO
Pregão Eletrônico nº 026/2022

Processo n.º 14029/2022
IDCidadES: 2022.007E0700001.01.0063
O Município de Anchieta/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, com 
objetivo de atender a demanda do equipamento 
da gerência de proteção social especial: Centro de 
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