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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

EDITAL 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

 
A CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JOÃO NEIVA,  com  sede  na Praça Nossa Senhora 
do Líbano, nº 30, 2º andar, Centro, João Neiva-ES, CEP: 29.680-000, por intermédio 
de seu Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria CMJN nº 228/2017, de 
acordo com a Lei nº 10.520/2002 e a Lei nº 8.666/1993 consolidada, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar licitação nos  termos  deste  Edital  a  partir  das  10h   
(dez horas)   do   dia   30   de   janeiro   de 2018. 

 
I – CONDIÇÕES GERAIS  

1.1 – A presente licitação reger-se-á pelas condições gerais e especiais constantes da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, consolidada. 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

2.1 – A presente licitação tem como fundamento a legislação acima citada, bem como 
respeito aos seguintes preceitos: 

a) Processo Administrativo nº 046/2017, de 10/10/2017. 

b) Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2018 

c) Tipo de licitação: Menor preço. 

d) Critério de julgamento: Menor preço global. 

e) Ato de designação do pregoeiro e equipe de apoio: Portaria CMJN nº 228/2017. 
 

III – OBJETO  

3.1 – Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para prestação de 
serviços profissionais de levantamento patrimonial; catalogação; etiquetamento com o 
fornecimento de etiquetas; elaboração de registro fotográfico; elaboração de 
relatórios, inclusive dos inservíveis, de todos os bens móveis, imóveis e demais itens 
pertencentes à Câmara Municipal de João Neiva, devidamente acrescidos de suas 
respectivas depreciações e avaliações atualizadas, bem como suporte na organização 
e adequação na legislação vigente. Quantidade estimada em 435 (quatrocentos e 
trinta e cinco) itens, conforme detalhamento e condições gerais contidas no Termo de 
Referência – Anexo I, neste Edital e demais anexos. 
 
 
IV – DATA, LOCAL, HORÁRIO E PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DOS 
ENVELOPES  

4.1 – Até o dia 30 de janeiro de 2018 às 09 horas, o licitante deverá protocolar os 
envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão no Protocolo 
Geral desta Câmara Municipal, situado à Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 30, 2º 
andar, Centro, João Neiva-ES, CEP: 29.680-000. 
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 4.2 – As empresas que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado 
neste Capítulo serão consideradas desclassificadas na licitação. 

 
4.3 – A sessão que ocorrerá o pregão terá início a partir das 10 horas do dia 30 de 
janeiro de 2018, na sala de reuniões do prédio sede da Câmara Municipal de João 
Neiva. 

4.4 – Os envelopes deverão ser protocolados contendo na parte externa, além do 
CNPJ, razão social completa ou nome do proponente, os seguintes dizeres: "Câmara 
Municipal de João Neiva-ES – Pregão Presencial nº 001/2018, Envelope nº 001 – 
PROPOSTA; Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO", conforme modelo abaixo: 

 

(Razão social e CNPJ do proponente) 
Câmara Municipal de João Neiva-ES 

Pregão Presencial nº 001/2018 
Envelope nº 001 - PROPOSTA 

(Razão social e CNPJ do proponente) 
Câmara Municipal de João Neiva-ES 

Pregão Presencial nº 001/2018 
Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO 

 
4.5 – Em anexo e na parte externa dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO, a 
licitante entregará a sua credencial nos termos estabelecidos no Capítulo VI deste 
Edital. 

4.6 – O responsável pelo protocolo geral da Câmara entregará ao Pregoeiro, após o 
horário estabelecido no item 4.1, os envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO das 
empresas interessadas nesta licitação, juntamente com as credenciais a estes 
correspondentes, quando for o caso. 

4.7 – A declaração dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação (ANEXO III), em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 
10.520/02, deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro no início da sessão do 
Pregão. 
 
 
V – PARTICIPAÇÃO  

5.1 – Para participar da presente licitação, a empresa deverá ser representada pelo 
seu representante legal (proprietário, diretor, sócio ou assemelhado), ou então através 
de representante devidamente credenciado nos termos deste Edital de pregão. 
 

5.2 – Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem todas 
as exigências contidas neste Edital e seus anexos, observando precisamente as 
especificações e requisitos mínimos dos serviços constantes do TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I, além das disposições legais, independentemente de 
transcrição, e que desenvolvam as atividades pertinentes ao objeto desta licitação. 

5.3 – Não serão admitidas a participação, nesta licitação, de empresas que estejam 
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem 
às disposições do art. 9º e inciso V do art. 27  da Lei nº 8.666/93. 

5.4 – Somente poderão ter seu envelope Proposta aberto as empresas que 
apresentarem Declaração (Anexo III) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação tão quanto o ato constitutivo da empresa e suas atualizações. 



 Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 30, 2º andar, Centro, João Neiva-ES. 29.680-000 

CNPJ:31.776.719/0001-42 - Fone/fax: (27) 3258-3000 – www.joaoneiva.es.leg.br / cmjoaoneiva@gmail.com 

 

 

3 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

  

5.5 – É vedada a participação de consórcios, coligações de firmas, ou empresas que 
atuem em forma de cooperativas, ou cujos diretores, responsáveis técnicos, gerentes, 
acionistas ou sócios sejam servidores do Município, e ainda as situações incorridas no 
art. 9º da Lei de Licitações. 

 
5.6 – Este Pregão não ocorrerá com exclusividade para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, conforme preconiza a Lei Complementar nº 147/2014, 
haja vista a inexistência dos requisitos mínimos, conforme incisos II e III do art. 49 da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
VI – CREDENCIAMENTO  

6.1 – Para fins de credenciamento, o proponente poderá enviar um representante 
munido de documento de identificação e credencial (ANEXO II), firmada pelo 
responsável legal da empresa, devendo constar o número da identidade ou do CPF 
do credenciado, e ainda em anexo o ato constitutivo, estatuto ou contrato social. 

6.1.1 – O ato constitutivo, o estatuto ou o contrato social deverá estar acompanhado 
das demais alterações ou última alteração, desde que consolidada, devidamente 
registrados no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, em 
cujo “objeto social” esteja enquadrado o objeto desta licitação. 

6.1.2 - A credencial deverá ser assinada por responsável legal da empresa, com firma 
reconhecida em cartório. 

6.2 – No caso de proprietário, diretor ou sócio da empresa licitante, este deverá 
comprovar a sua condição mediante a apresentação de documento pessoal 
(identidade ou similar), bem como do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
seguindo as regras do item 6.1.1, ou procuração pública firmada em cartório. 

6.3 – Será também considerado responsável legal da empresa aquele que se 
apresentar no ato do credenciamento munido de procuração pública firmada em 
cartório, bem como do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, seguindo as regras 
do item 6.1.1. 

6.4 – O credenciamento deverá ocorrer no momento da entrega dos envelopes 
Proposta e Habilitação, de forma apartada, na mesma data, horário e local 
mencionados no item 4.1, ou diretamente ao Pregoeiro no ato da sessão do Pregão. 

6.5 – A apresentação do ato constitutivo ou instrumento equivalente, nesta etapa da 
licitação, dispensa a empresa de apresentá-lo no envelope Habilitação. 

6.6 – Somente poderão oferecer lances no ato do pregão aqueles que atenderem às 
condições contidas neste capítulo. 

 

VII – DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS  

7.1 – Os envelopes Propostas serão abertos no horário estipulado no item 4.3 do 
presente Edital, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar 
separadamente a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
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 requisitos de habilitação (Modelo – ANEXO III), em cumprimento ao disposto no art. 
4º, VII, da Lei nº 10.520/2002. 

7.2 – Caso o licitante não se faça presente, deverá remeter a declaração de que 
trata o item anterior em envelope apartado, que deverá trazer os seguintes dizeres: 

 

 

 

7.3 – Dentro do envelope deverá conter também ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social seguindo as regras do item 6.1.1, que confirmará a representatividade legal de 
quem assinou a declaração, e caso a mesma tenha sido assinada por procurador, a 
procuração também deverá compor o Envelope “DECLARAÇÃO”. 

 

 
VIII – DA PROPOSTA  
8.1 – O ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA” deverá conter a proposta em qualquer 
forma de impressão, assinada pelo representante legal da empresa, formulada sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva, e que não 
dificulte a exata compreensão do seu enunciado, contendo ainda: 

a) razão social da empresa, bem como sua qualificação, tal como endereço, número 

do CNPJ e outras que se fizerem necessárias; 

b) discriminação dos itens conforme especificações e condições previstas no objeto 

deste Edital, em consonância com o ANEXO IV, fazendo constar inclusive as demais 

especificações necessárias; 

b.1) o licitante nunca promoverá alterações nas especificações oferecidas no ANEXO 

IV, exceto se for o caso de complementação, sob pena de desclassificação da 

proposta; 

b.2) os licitantes não poderão, em hipótese alguma, aumentar ou reduzir os 

quantitativos constantes do ANEXO IV, sob pena de desclassificação da proposta; 

c) a simples apresentação de proposta pela empresa licitante já estabelecerá o pleno 

conhecimento de todas as condições deste Edital por parte da mesma. 

8.2 - As propostas deverão seguir as seguintes regras: 

8.2.1 – atenderem todas as disposições contidas neste Edital; 

8.2.2 – os valores deverão estar em algarismo arábico com 02 (duas) casas 
decimais, incluindo todas as despesas necessárias aos serviços objeto da presente 
licitação; 

8.2.3 – deverão estar expresso valor unitário e valor total dos itens; 

8.2.4 – ao apresentar a proposta, o licitante estará atestando que sua validade será 
de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes; 

8.2.5 – o licitante deverá apresentar proposta referente a todos os itens solicitados no 
objeto desta Licitação, sob pena da desclassificação de sua proposta; 

8.2.6 – caso haja discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o menor valor; 

8.2.7 – erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente 

(Razão social e CNPJ do proponente)  
Câmara Municipal de João Neiva-ES  

Pregão Presencial nº 001/2018 
Envelope DECLARAÇÃO 
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 será retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto; 

8.2.8 – não apresentarem preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou 
incompatíveis com os praticados no mercado; 

8.2.9 – não apresentarem vantagens, salvo as previstas neste Edital e/ou ofertas de 
redução sobre a proposta que melhor atenda aos interesses da Câmara Municipal, 
salvo nos casos previstos na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações; 

8.2.10 – verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos 
serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 

8.3 – A proposta só será desclassificada se for contra, expressamente, as normas e 
exigências deste Edital. 

8.4 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos 
demais licitantes, ou não previstas neste Edital. 

 
8.5 – Durante o preenchimento da proposta os licitantes não poderão, em hipótese 
alguma, exceder aos valores constantes da planilha do ANEXO IV, fornecida pela 
Câmara Municipal de João Neiva, sob pena de desclassificação da sua proposta. 
 

 
IX – DA DOCUMENTAÇÃO  

9.1 – O ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação a 
seguir especificada, em original ou através de cópias reprográficas devidamente 
autenticadas, preferencialmente em cartório: 

9.1.1 – Habilitação Jurídica 

a) Fica neste momento dispensada a apresentação do ato constitutivo ou instrumento 
equivalente, devidamente registrado no órgão competente, em função da sua 
exigência na etapa de credenciamento, tendo em vista a necessidade de confirmação 
de informações da empresa naquela etapa. 

9.1.2 – Regularidade Fiscal 

a) certidão de regularidade junto à Fazenda Pública Municipal do domicílio do 
licitante; 

b) certidão de regularidade junto à Fazenda Pública Estadual do domicílio do licitante; 

c) certidão conjunta de regularidade junto à Fazenda Pública Federal (quitação de 
tributos e contribuições federais, inclusive previdenciários, e quanto à Dívida Ativa da 
União); 

d) certidão de regularidade junto ao FGTS; 

e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei n° 12.440, 
de 7 de julho de 2011; 

g) alvará de licença e funcionamento. 
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 9.1.3 – Qualificação Econômica e Financeira 

9.1.3.1 – certidão negativa de recuperação judicial, ou de recuperação extrajudicial, ou 
de falência, expedidas pelo cartório distribuidor da sede da licitante, emitida até 30 
(trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação; 

a) havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada no 
item anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da 
sua validade; 

b) para a contagem do prazo estabelecido na letra anterior, será contado a partir do 
primeiro dia que antecede a data da realização desta licitação; 

9.1.3.2 – balanço patrimonial e demonstrações contábeis (demonstração do resultado 
e dos lucros ou prejuízos acumulados) do último exercício social já exigível e 
apresentados na forma da lei (2016), que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação das propostas; 

a) o balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser o 
publicado em Diário Oficial. O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o 
transcrito no Livro Diário, contendo identificação completa da empresa, de seu titular e 
de seu  responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de 
abertura e encerramento. Os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou 
Cartório de Títulos e Documentos. 

9.1.3.3 – do balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser extraídos os 
valores, de modo a se apresentar os índices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez 
Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG), destacando ainda o Capital Social 
integralizado e o Patrimônio Líquido, devidamente assinados pelo seu titular e 
responsável técnico contábil; 

a) a comprovação da boa situação financeira da empresa será verificada utilizando-
se os cálculos demonstrativos dos índices contábeis seguintes, apresentados: 

a.1) o Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1 (um), calculados 
pela fórmula: ILG = (AC+ RLP) / (PC + ELP); 

a.2) o Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1 (um), 
calculados pela fórmula: ILC = AC / PC; 

a.3) o Índice de Endividamento Geral (IEG) deverá ser igual ou menor que 1,00 (um), 
calculados pela fórmula: IEG = (PC + ELP) / AT. 

 
9.1.4 – Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal 
a) declaração de que a empresa não possui em seu quadro funcional, empregados 
menores de 18 anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ainda que 
não possui menores de 16 anos trabalhando na empresa, salvo no caso de aprendiz, 
o que somente poderá ocorrer a partir dos 14 anos de idade (Modelo – Anexo III). 
 
9.1.5 - Qualificação Técnica 

9.1.5.1 – declaração de que está ciente de todas as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

9.1.5.2 – atestado de capacidade técnica, comprovando experiência anterior, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público, preferencialmente câmaras e 
prefeituras municipais, de que a licitante tenha desempenhado atividade pertinente e 
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 compatível ao objeto desta licitação, abrangendo todos os serviços licitados; 

9.1.5.3 - declaração de inexistência de fato impeditivo da participação da empresa na 
licitação, devidamente assinada pelo representante legal do licitante, conforme Anexo 
III deste Edital. 

 

9.1.6  – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

9.1.6.1 Para fazer jus aos benefícios da Lei Federal Complementar n° 123/2006, a 
licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar ainda as seguintes documentações: 
a) declaração expressa de que a empresa se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, assinada pelo representante legal da empresa e pelo seu 
contador responsável – (Modelo Anexo III); 
a.1) a declaração acima deverá estar com a firma reconhecida, tanto do representante 
legal da empresa como do contador responsável pela contabilidade da mesma; 

b) certidão expedida pela Junta Comercial da região sede da empresa, 
demonstrando a situação de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. (exigência baseada no art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007, do 
Departamento Nacional do Comércio, certidão esta que deverá ter sido emitida no ano 
de 2018). 

9.1.6.2 – as microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a 
declaração (letra a) e a certidão (letra b) do item anterior perderão o direito de gozar 
dos benefícios da Lei Federal Complementar n° 123/2006. Já aquelas que foram 
enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte em anos anteriores, 
porém sua receita bruta do ano-calendário de 2016, no caso de microempresa, tenha 
sido superior ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e no caso de 
empresa de pequeno porte tenha sido superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais), e ainda assim se declararam microempresas ou empresas de 
pequeno porte na presente licitação, estarão sujeitas às sanções previstas em lei. 

a) Para fins de comprovação da condição de microempresas e empresas de pequeno 
porte, informamos que será utilizado como parâmetro a receita bruta do ano 
calendário de 2016, seguindo o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil Brasileiro, 
que prevê um prazo de até 04 (quatro) meses para apresentação do balanço 
patrimonial ao fim do exercício. 

9.1.6.3 –  A qualquer momento, o pregoeiro ou qualquer membro da equipe de apoio 
poderá buscar informações necessárias para a comprovação de que a empresa 
encontra-se enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

9.1.7 – Condições gerais para apresentação da documentação 

a) nos casos de apresentação de documentos em original, estes não poderão ser 
substituídos após a entrega dos envelopes no protocolo geral da Câmara Municipal; 

b) caso a licitante apresente qualquer documento no seu envelope Habilitação 
através de cópias reprográficas, estas deverão estar obrigatoriamente autenticadas, 
sob pena de sua inabilitação ou desclassificação; 

c) documentos sujeitos a vencimento deverão estar dentro de sua data de validade 
até o dia da realização da presente licitação, sob pena de sua inabilitação ou 
desclassificação; 
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 d) o Pregoeiro, durante a análise do ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, poderá 
proceder com a validação das certidões nos respectivos “sítios” dos órgãos oficiais 
(Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Secretarias da Fazenda) 
emissores das certidões apresentadas. 
 
 
X – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO  

10.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, somente serão admitidos os 
licitantes que apresentarem os seus envelopes nos termos do Capítulo IV deste Edital, 
não sendo admitidos proponentes retardatários. 

10.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes deverão 
apresentar declaração (ANEXO III) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação. 

10.3 – Logo após, o Pregoeiro procederá à abertura do ENVELOPE Nº 001 – 
PROPOSTA, julgando-as e classificando-as POR PREÇO GLOBAL, considerando 
para tanto as disposições da Lei nº 10.520/2002, principalmente as previstas no art. 
4º, incisos VIII, IX e X. 

10.4 –  Serão desclassificadas as propostas formuladas em desacordo com o exigido 
neste Edital. 

 
10.5 – Será avaliada, para fins de classificação da proposta, a especificação do item 
cotado pela empresa, bem como o formalismo exigido no Capítulo VIII – DA 
PROPOSTA. 

10.6 – Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente as 
licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 
10.7 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

 
10.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas, salvo nos 
casos de microempresas ou empresas de pequeno porte amparadas pela Lei Federal 
Complementar n° 123/06, quando ocorrerem os empates (fictos). 

10.8.1 – Entende-se por empate (ficto) aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

a) será assegurado como critério de desempate, preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte; 

b) para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma no inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, 
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 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º 
e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

IV – na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do art. 44 da Lei 
Complementar n° 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame; 

V – o disposto neste Capítulo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

VI – no caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

10.9 – O Pregoeiro, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, 
prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame. 

 
10.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste Edital, salvo nos casos 
devidamente justificados e aceitos. 
 
10.11 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
10.12 – Concluída a etapa de lances, será aberto o ENVELOPE Nº 002 – 
HABILITAÇÃO, e verificado o atendimento às exigências de habilitação previstas 
neste Edital. 

10.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a licitante será declarada vencedora. 

10.14 – O proponente é responsável pelas informações e documentações 
apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de 
quaisquer dados ou documentos falsos. 

10.15 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se 
porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as 
disposições contidas neste Edital, ou que desabonem a idoneidade do proponente. 

10.16 – O Pregoeiro ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e 
promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando 
prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

 

XI – DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES  

11.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos 
previstos na Lei nº 10.520/2002, e na Lei n° 8.666/1693 e suas alterações. 

11.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
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 motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

11.3 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 

a) serão dirigidos ao Pregoeiro, devidamente fundamentados e, se for o caso, 
acompanhados de documentação pertinente; 

b) deverão estar assinados por representante legal do licitante, sendo que no caso de 
procurador, deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

c) os recursos deverão ser apresentados no Protocolo da Câmara Municipal de João 
Neiva. 

d) Os recursos apresentados fora do prazo legal não serão conhecidos. 

e) Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente. A falta de 
manifestação imediata e motivada na forma estabelecida neste capítulo importará a 
preclusão do recurso e consequente adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 

11.4 – Não será concedido prazo para recurso quando a intenção não for devidamente 
motivada, ou ainda quando a mesma se referir a assuntos meramente protelatórios. 

11.5 – Serão aplicadas às impugnações as mesmas regras estabelecidas neste 
Capítulo. 
 
 
XII – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

12.1 – A classificação das propostas, e o julgamento da proposta e da habilitação, 
serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação, 
e adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra recurso. 

12.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem 
adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a 
homologação pela autoridade superior. 

 
 
XIII – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO  

13.1 – A execução do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com o 
cronograma, especificações, quantitativos e demais critérios constantes no Anexo I 
deste Edital, e iniciar-se-á imediatamente a contar da data de recebimento da ordem de 
serviço. 
 
13.2 – O contrato terá inicio no dia posterior à data da publicação do respectivo 
instrumento no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, na forma do 
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, sendo finalizado com a entrega, 
recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos 
orçamentários. 
 
13.3 – O prazo a que se refere o subitem 13.1 admite prorrogação, a critério da 
Administração, desde que devidamente justificado em face dos seguintes motivos: 
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 13.3.1 – superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições do fornecimento do objeto; 
13.3.2 – aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites 
permitidos no Capítulo XVIII deste Edital; 
13.3.3 – impedimento do fornecimento do objeto por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos à sua ocorrência; 
13.3.4 – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, sem prejuízo 
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

13.4 – A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

13.4.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

13.4.2 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 
revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 
8.666/93. 

13.4.3 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 

13.5 – Da retirada da autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço: 

a) a Câmara Municipal de João Neiva, por intermédio do seu Presidente, enviará à 
licitante vencedora, por correio eletrônico, no primeiro dia útil subsequente à 
publicação do resumo do contrato, autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço 
referente ao presente Pregão Presencial. 

b) o prazo para a confirmação do recebimento da autorização de fornecimento e/ou 
ordem de serviço é de 24 (vinte e quatro) horas. 

c) no caso do licitante vencedor do certame não confirmar o recebimento do correio 
eletrônico de fornecimento e/ou ordem de serviço no prazo estabelecido no item 
anterior, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, além 
das multas previstas no Contrato, em função do seu descumprimento. 
 

XIV – DO PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES  

14.1 – Todos os termos que citam questões de pagamento, obrigações e penalidades 
do objeto deste Edital, constam da minuta de Contrato que segue em anexo a este 
instrumento convocatório. 
 

XV – DOTAÇÃO  

15.1 – Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto desta 

licitação correrão pelo orçamento da CMJN no exercício de 2018, dotação 

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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XVI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
16.1 – Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atenderem a 
todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos.  

16.2 – É vedada a participação de empresas: 
16.2.1 – que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
16.2.2 – que não sejam especializadas no ramo do objeto desta licitação, assim como 
aquelas que não estiverem legalmente constituídas e que não comprovarem sua 
habilitação, conforme disposto neste Edital; 
16.2.3 – das quais qualquer servidor do Município de João Neiva seja sócio, gerente, 
acionista controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
16.2.4 – cujo cotista e/ou acionista, quer majoritário, quer minoritário, também o seja de 
outra empresa que apresentar proposta para esta licitação; 
16.2.5 – que tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer órgãos da Administração 
Pública e/ou que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar e/ou de contratar 
com a Administração; 
16.2.6 – que estejam sob insolvência, liquidação ou dissolução. 

16.3 – A participação das empresas nesta licitação implica a aceitação de todas as 
condições expressas neste Edital e legislação pertinente. 

16.4 – Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos da preparação e 
apresentação de suas propostas, independentemente do resultado do procedimento 
licitatório. 

16.5 – A Administração disponibilizará aos interessados, além deste Edital e seus 
Anexos, outros elementos que, a seu critério, sejam considerados indispensáveis ao 
pleno conhecimento desta licitação. 
 

XVII – DA ESTIMATIVA DE VALOR 

 
17.1 – Os valores expostos nas tabelas abaixo, médias apuradas a partir de 
orçamentos realizados, representará o limite de contratação do Poder Legislativo 
Municipal, sendo que os valores acima do referenciado ensejarão na desclassificação 
da proposta comercial. 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
LOCAL DE 

ATENDIMENTO 
QUATIDADE 

DE BENS 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

01 

Serviços e produtos de gestão 
patrimonial, compreendendo os 
serviços de avaliação de bens móveis 
e imóveis, inventário de bens 
patrimoniais, identificação / 
etiquetagem, dentre outros serviços 
correlatos, necessários à plena 
organização do patrimônio de bens 
da Câmara Municipal de João Neiva - 
CMJN, respeitadas as especificações 
constantes no Edital nº 001/2018  

CÂMARA 435 R$ 21,36 

VALOR TOTAL (R$) R$ 9.293,20 
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17.2 – Valor máximo a ser pago R$ R$ 9.293,20 (nove mil, duzentos e noventa e três 
reais e vinte centavos). 

 

 
XVIII – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 
 
18.1 – O licitante vencedor obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições 
estabelecidas neste Edital, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários 
no fornecimento, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado 
atualizado, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

18.2 – As supressões e/ou acréscimos não poderão exceder os limites acima 
mencionados, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, 
com fulcro no art. 65, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

18.3 – As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados 
mediante assinatura de termo de aditamento e recebimento da ordem de serviço e/ou 
autorização de fornecimento complementar, a ser emitida pela Câmara Municipal de 
João Neiva. 

 
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

19.2 – A Câmara Municipal de João Neiva reserva-se no direito de efetuar diligências 
com a finalidade de verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e das 
informações apresentadas nas propostas. 

19.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 

19.4 – Todas as declarações, propostas e outros documentos necessários à 
participação do licitante, deverão ser assinados por responsável legal da empresa, 
devidamente comprovado através de documentos exigidos neste Edital, sob pena de 
seu não credenciamento, sua desclassificação ou inabilitação. 

19.5 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário. 

19.6 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica não vinculados direta 
ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta 
Câmara Municipal e/ou da Prefeitura Municipal de João Neiva. 

19.7 – Este Edital será regido pelas regras e princípios do direito público, pela Lei nº 
10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/1993 consolidada, independente da transcrição das 
normas vigentes. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento 
jurídico vigente. 

19.8 – O pregoeiro pode, a qualquer tempo, negociar o preço com o licitante 
vencedor, a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 

19.9 – Os termos deste Edital são de autoria do Pregoeiro, ressalvando as 
especificações constantes do Termo de Referência – ANEXO I, que constam 
respeitando com fidelidade as apresentadas pela Secretaria requisitante. 

19.10 – Todas as partes deste Edital são complementares entre si, de tal modo que 
qualquer detalhe que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e 



 Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 30, 2º andar, Centro, João Neiva-ES. 29.680-000 

CNPJ:31.776.719/0001-42 - Fone/fax: (27) 3258-3000 – www.joaoneiva.es.leg.br / cmjoaoneiva@gmail.com 

 

 

14 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 válido para todas as demais, e fazendo parte integrante deste todo. 

19.11 – Informações complementares inerentes a este Pregão poderão ser obtidas 
pelos interessados pelo tel.: (27) 3258-3000, de segunda a quinta-feira no horário de 
7h às 13h, e às sextas-feiras no horário das 7h às 12h, no endereço mencionado no 
preâmbulo  deste Edital. 

19.12 – Fazem parte do presente Edital, integrando-o de forma plena, 
independentemente de transcrição: 

a) Anexo I – termo de referência; 

b) Anexo II – modelo de credenciamento; 

c) Anexo III – modelos de declarações; 

d) Anexo IV – modelo de proposta; 

e) Anexo V – minuta do contrato. 
 

19.13 – O presente Edital poderá ser retirado através do site www.joaoneiva.es.leg.br. 
ou solicitado através dos e-mails: compras.cmjn@gmail.com ou 
cmjoaoneive@gmail.com. 
 

 
João Neiva-ES, 08 de janeiro de 2018. 

 
 

CARLA CANIÇALI SUCE 
Pregoeiro  

 
 
 
 
 

Equipe de Apoio: 
 
 
 
Jurandir Matos do Nascimento  
 
 
 
Tânia Maria Laporti Pinto  
 

http://www.joaoneiva.es.leg.br/
mailto:compras.cmjn@gmail.com
mailto:cmjoaoneive@gmail.com
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

Contratação de empresa especializada em gestão patrimonial, compreendendo os 
serviços de levantamento de bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de João 
Neiva; identificação; digitação; registro fotográfico; reavaliação; inventário de bens 
patrimoniais; identificação/etiquetagem; elaboração de relatórios e termos de 
responsabilidade; e fornecimento de planilhas, dentre outros serviços correlatos. 

 

2 - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Prestação de serviços profissionais de levantamento patrimonial; catalogação; 
etiquetamento com o fornecimento de etiquetas; elaboração de registro fotográfico; 
elaboração de relatórios, inclusive dos inservíveis, de todos os bens móveis, imóveis e 
demais itens pertencentes à Câmara Municipal de João Neiva, devidamente acrescidos 
de suas respectivas depreciações e avaliações atualizadas, bem como suporte na 
organização e adequação na legislação vigente. Quantidade estimada em 435 
(quatrocentos e trinta e cinco) itens. 

 

3 – DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

3.1 - As etiquetas de identificação serão fornecidas com código de barras, 
autoadesivas e impressão permanente, com os respectivos números sequenciais de 
tombamento a partir de 0001, com as seguintes características:  

a) material: polipropileno na cor prata; 
b) quantitativo: 450 (quatrocentas e cinquenta) unidades;  
c) formato: retangular, com semicírculo nas extremidades; 
d) tipo de impressão: resistente a thinner, álcool, querosene e outros produtos 

químicos; 
e) impressos: sigla da CMJN, numeração sequencial em algarismo arábico e o 

correspondente em código de barras, e a palavra “Patrimônio CMJN”; 
f) autoadesiva com adesivo super-resistente; 
g) dimensões aproximadas: largura 45mm x altura 15mm x espessura 0,3mm; 
h) modelo:  
 

LAYOUT 

 

Logotipo: área reservada ao logotipo 12 x 
12mm. Logotipo em cores. 
Descrição código de barras: caracteres 
numéricos > 6 (seis) dígitos. Tamanho 
conjunto de códigos 36 mm. Simbologia > 
código 128 (intercalado 2d5) e outros. 
Descrição alfa: palavra PATRIMÔNIO 
CMJN. 
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 i) deverão ser apresentadas no mínimo  05 (cinco) unidade de amostras de 
etiquetas antes do fornecimento. 

 
4 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
4.1 levantamento de toda situação patrimonial, reavaliação e depreciação dos bens 
móveis pertencentes à Câmara Municipal de João Neiva, classificando-os em uma 
relação separada de bens patrimoniais servíveis e inservíveis; 
4.2 diagnóstico inicial da situação patrimonial conforme apresentação dos anexos de 
prestação de contas 2016 ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
balancetes contábeis, relatórios de liquidação, notas fiscais e demais documentação 
pertinente; 
4.3 emissão de relatório de conferência dos registros dos bens móveis e imóveis da 
Câmara Municipal de João Neiva; 
4.4 diagnóstico das normativas relativas ao procedimento patrimonial (instrução 
normativa do Controle Interno, dentre outras); 
4.5 verificação de casos de necessidade de desincorporação / baixa de bens (bens de 
consumo classificados indevidamente, bens sucateados, bens extraviados); 
4.6 verificação das classificações contábeis dos bens pertencentes ao inventário físico 
de acordo com o plano de contas aplicável; 
4.7 conciliação inicial entre os saldos resultantes do inventário físico (do sistema 
patrimonial a valores históricos de aquisição) com os registros contábeis; 
4.8 realização de pesquisa de preço para apuração de valor de mercado dos bens para 
parâmetro para aplicação dos cálculos do valor justo dos bens; 
4.9 cálculo, através de planilha, do valor justo dos bens móveis em uso, com base em 
método de cálculo descrito em Nota Técnica 01/2013 do Comitê de Gestão Patrimonial 
do Governo do Estado do Espírito Santo, bem como legislação regulamentar da 
Câmara Municipal de João Neiva; 
4.10 realização de visitas in loco para orientação, demais procedimentos e 
acompanhamento da Comissão de Inventário e/ou Patrimônio na inserção de todas as 
informações obtidas do relatório de conclusão do serviço no sistema de gestão da 
Câmara Municipal de João Neiva; 
4.11 consolidação do trabalho em um único documento denominado “Relatório Final - 
Patrimônio Câmara Municipal de João Neiva - 2017”, apresentado em língua 
portuguesa, em linguagem acessível, e duas vias impressas (uma para compor o 
processo de pagamento, e outra para subsidiar as ações do setor de patrimônio); 
4.12 configuração inicial das tabelas que compõem o sistema informatizado de 
patrimônio com a padronização de produtos, configuração de vida útil, depreciação, 
classe de bens, entre outros necessários para a geração de arquivo XML estruturado, 
conforme solicitação prevista na IN 43/TCEES; 
4.13 inserção dos bens móveis apurados no inventário anual da Câmara Municipal de 
João Neiva no sistema de patrimônio, com execução das rotinas de depreciação mês a 
mês para apuração do valor de depreciação acumulada a ser registrada na PCA de 
2017; 
4.14 geração dos arquivos XML para envio da PCA de 2017, conforme IN 43 do 
TCEES. 
 

5- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

5.1 A Contratada deverá ser responsável por todos os custos decorrentes da realização 
das atividades, incluindo equipamentos e materiais necessários, alimentação, 
hospedagem, transporte e remuneração dos profissionais envolvidos.  

5.2 Os serviços estão distribuídos nas seguintes etapas de execução:  
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 5.2.1  Planejamento do inventário: 
Consiste no diagnóstico da situação atual e planejamento das etapas seguintes para 
realização do inventário, e deverá seguir os seguintes passos:  
a) reunião com a Comissão de Inventário da Câmara Municipal para apresentação 
formal do planejamento, cronograma de execução das atividades e metodologia de 
trabalho;  

b) análise dos processos e rotinas existentes na Câmara Municipal; 

c)  obtenção da estrutura física (layout) da Câmara junto à Comissão de Inventário e 
levantamento da estrutura organizacional, constando a relação das unidades 
administrativas a serem inventariadas;  

d)  definição junto à Comissão de Inventário da sistemática de numeração e 
etiquetagem dos bens, bem como a definição de quais tipos de bens que não deverão 
ser inventariados, ou que não são passíveis de receber plaquetas;  

e) obtenção junto à Comissão de Inventário das bases de dados dos bens existentes 
na Câmara Municipal, pertencentes à Câmara e demais origens. 

5.2.2. Inventário Físico  
Fase de execução dos serviços em campo para apuração, identificação e 
reorganização do acervo patrimonial, e deverá seguir:  
a) levantamento físico dos bens patrimoniais da Câmara Municipal; 

b) descrição dos itens de forma completa e detalhada, evitando abreviaturas, com as 
informações passíveis de serem identificadas em campo, tais como: nº de patrimônio, 
fabricante, incorporações, marca, modelo, nº de série, capacidade, dimensão, data de 
fabricação, documento fiscal quando disponível, e outras características que se fizerem 
necessárias; 

c) a realização do inventário físico com inspeção in loco dos bens distribuídos nas 
unidades da Câmara, com fixação de etiqueta com código de barras em local visível e 
padronizado, conforme modelo do item 3.1, “h”;  

d) a utilização de coletor de dados portátil com scanner para leitura de código de 
barras com capacidade para armazenamento de dados, com o intuito de coletar de 
forma automatizada as informações em campo;  

e) a identificação da origem do bem, com o objetivo de subsidiar a elaboração de 
Termo de Cessão de Uso, caso não tenha sido adquirido pela Câmara Municipal de 
João Neiva; 

f) as plaquetas de patrimônio dos bens pertencentes à Prefeitura Municipal de João 
Neiva deverão permanecer no bem, e sua numeração deverá constar nos registros de 
inventário;  

g) a utilização de nomenclatura padronizada e estruturada, permitindo a pesquisa de 
bens de forma prática, em formato planilha, devendo conter: 

 a localização dos bens móveis existentes nos espaços físicos no âmbito da 
Câmara Municipal de João Neiva; 

 os tombamentos correspondentes aos apresentados; 

 descrição compatível do bem; 

 avaliação da situação do bem; 

 aferição do estado de conservação do bem; 

 a localização/setor; 

 o responsável pela guarda, função e matrícula. 
h) o registro, por profissionais capacitados com experiência no ramo, das 
características construtivas, específicas, peculiares, físicas ou funcionais, necessárias 
à perfeita identificação de um item e seu desempenho, descrito de forma objetiva e 
sucinta; 

i) estabelecer os valores atuais de reposição, depreciação e mercado de todos os 
bens que compõem o patrimônio da CMJN, determinando seu valor patrimonial; 
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 j) o valor patrimonial do bem deverá ser estabelecido através de cotação e pesquisas 
de mercado com fabricantes nacionais, revendedores e construtores. No valor 
patrimonial do bem deverão estar incluídos todos os custos secundários envolvidos na 
instalação e funcionamento do mesmo (fretes, impostos, montagens, seguros para 
transporte, execução de bases, etc); 
k) deverão ser utilizados métodos de avaliação consagrados; 
l) os critérios de avaliação e metodologias utilizadas deverão estar de acordo com a 
ABNT, IBAPE e normas contábeis; 
m) relatório final do inventário patrimonial: a contratada deverá entregar, após a 
conclusão do inventário, os relatórios abaixo: 

  relatório técnico, discriminando as atividades desenvolvidas e metodologias 
utilizadas no projeto; 

  relatório dos bens em uso, com a descrição dos itens de forma completa; 

  relatório de bens inservíveis, com a descrição dos itens de forma completa. 
 
5.3 – Considerações importantes acerca da execução do serviço patrimonial: 

5.3.1. entende-se como bens da CMJN: móveis, imóveis, equipamentos de informática, 
mobiliários e eletrônicos em geral, acervo bibliotecário, etc; 

5.3.2. os bens deverão ser classificados em uma relação separada de bens 
patrimoniais servíveis e inservíveis; 

5.3.3. o inventário será acompanhado por servidor designado pela CMJN como 
fiscal/gestor do contrato; 

5.3.4. os relatórios deverão ser disponibilizados impressos, com pareceres assinados 
pelo profissional responsável da Contratada, e também em meio magnético; 

5.3.5. todos os trabalhos deverão ser executados em conformidade com a legislação 
em vigor, sendo que os lançamentos das avaliações, o cadastro dos bens 
inventariados e ajustes contábeis deverão ser realizados de forma a demonstrar a atual 
situação patrimonial da CMJN, e estes lançamentos e relatórios deverão atender aos 
padrões exigidos pela lei vigente.   

 

6 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
A contratação do serviço se faz necessária para o gerenciamento eficaz dos bens do 
ativo permanente da Câmara Municipal de João Neiva, com o levantamento de todo o 
patrimônio móvel e imóvel. 
Justifica-se a contratação tendo em vista a necessidade da Câmara Municipal de João 
Neiva realizar o levantamento patrimonial, reavaliação e depreciação dos bens móveis, 
conforme estabelecido pela Instrução Normativa TC nº 036/2016, de acordo com as 
regras MCASP vigentes. E diante da falta de pessoal capacitado para a realização do 
inventário de bens e outros serviços correlatos, faz-se necessária a presente 
contratação.  
No que se refere aos regimes de empreitada e aos critérios de adjudicação escolhidos, 
cabe ressaltar que eles foram adotados observando-se a necessária obtenção da 
proposta mais vantajosa à Câmara Municipal, bem como diante da impossibilidade de 
levantamento preciso no que tange ao quantitativo de bens permanentes a serem 
inventariados. 

  
7 – PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Para a prestação dos serviços aqui especificados, o contrato decorrente do presente 
Termo de Referência terá o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias, contado da 
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 data da sua assinatura, com eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial 
dos Municípios – AMUNES. 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Comissão Permanente 
de Avaliação dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de João Neiva. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

São obrigações da Contratada: 

a) indicar, quando da assinatura do contrato, o endereço, telefone fixo, número do 
telefone celular do preposto da empresa ou do escritório de representação; 

b) executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações, 
qualitativos e quantitativos estipulados neste Termo de Referência; 

c)  prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pela 
Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;  

d) levar imediatamente ao conhecimento do fiscal do contrato da Contratante, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, 
para adoção das medidas cabíveis; 

e) remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano;  

f) não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto;  

g) responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Contratante; 

h) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666/1993; 

i) manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua 
contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira; 

j) arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação 
vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no 
que diz respeito aos seus colaboradores; 

k) responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 
colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis 
trabalhistas e previdenciárias, e lhes assegurando as demais exigências para o 
exercício das atividades; 

l) cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Termo; 
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 m) aceitar acréscimos ou supressões por parte da Contratante, nas quantidades 
inicialmente previstas, respeitados os limites do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da Contratada; 

n) só cobrar os valores relacionados ao levantamento patrimonial, sendo os demais 
serviços deste termo sem ônus para a CMJN. 

          

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações deste Termo: 

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas deste Termo de Referência e dos termos de sua proposta; 

b) exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

c) notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à 
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 

d) rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados fora da especificação ou com 
problemas; 

e) efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

10 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos: 

10.1 – prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da data 
de sua apresentação; 

10.2 – conter especificação clara e completa do serviço ofertado, observadas as 
especificações constantes deste Termo, sem conter alternativa de preço ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

10.3 – conter os preços unitário e global dos itens descritos nos quadros apresentados 
na especificação do objeto deste Termo.  

 
11 – DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
11.1 – apresentação de dois atestados de capacidade técnico-profissional expedidos 
por órgãos da Administração Pública ou entidade privada, que demonstrem a execução 
de serviços de características semelhantes ao objeto do presente Termo de 
Referência; 

11.2 – comprovação da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente 
profissional de nível superior, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA, na 
especialidade do objeto, e associados ao IBAPE- Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia. 
 
12- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 
Referência correrão pelo orçamento da CMJN no exercício de 2018, dotação 
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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13 - DA ADJUDICAÇÃO 
O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, 
sendo declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço, e que atender a 
todos os requisitos e exigências contidas neste Termo de Referência. 
 
14 - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a entrega de todo o 
serviço contratado, por ordem bancária em nome da licitante vencedora e mediante 
apresentação de nota fiscal e laudo emitido pelo fiscal do contrato, atestando a 
execução dos serviços, bem como a comprovação de regularidade fiscal da 
Contratada. 
Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendências ou 
inadimplemento contratual. 

 
15 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
A Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de 
João Neiva será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços objeto 
do presente processo. 

A Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos 
em desacordo com o estabelecido; 

A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste Termo de Referência. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 

 
João Neiva-ES, ..... de .......................... de 2018. 

 
 

Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de João Neiva 

 
 
 

 
Assunto: Credenciamento para participação no Pregão nº 001/2018. 

 
 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa 
........................................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº 
................................................, vem pela presente informar a V.Sªs. que o(a) Sr.(ª) 
..............................................................................., portador da carteira de identidade nº 
........................... e inscrito no CPF sob nº ..................................., é pessoa autorizada a 
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do 
Pregão em epígrafe, podendo para tanto oferecer novos lances verbais, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao 
certame. 

 
 
 

 
Assinatura identificável 

(nome do representante da empresa) 

 

 

 

 

Obs: O credenciamento deverá observar os requisitos do Capitulo VI deste Edital e ser 
entregue fora dos Envelopes 1 e 2. 
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ANEXO III  

 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES E ATESTADOS 

 

 

Fazem parte deste anexo os modelos de declarações abaixo relacionados e que 
seguem transcritas: 

 

1. MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

2. MODELO DE DECLARAÇÃO - (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE); 

3. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 
CF/88; 

4. MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; e 

5. MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
 
 

João Neiva-ES, ..... de ............................. de 2018. 
 
 

Ao 

 
Pregoeiro da Câmara Municipal de João Neiva 
 
 

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no 

Pregão nº 001/2018. 

 

 
O(s)    abaixo    assinado(s),    na    qualidade    de    responsável(is)    legal(is)    pela   
empresa ...................................................................................,      inscrita      no      
CNPJ      sob      o   nº .................................................................. DECLARA que 
satisfaz plenamente os requisitos de habilitação no certame em epígrafe, de acordo 
com a Lei nº 8.666/1993 c/c Lei nº 10.520/2002 e demais atualizações vigentes, sob 
as penas da lei, principalmente as dispostas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
 
 
 
 

 
Assinatura identificável  

(nome do representante da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 
Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no momento do credenciamento, fora dos 
Envelopes 1 e 2. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
 
 
À 
Câmara Municipal de João Neiva 
 
Ref. Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2018 
 
Para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial – Edital nº 
001/2018, a(o) (Nome completo do Proponente), CNPJ, sediada na (endereço 
completo), declara, sob as penas da lei, que é (microempresa ou empresa de 
pequeno porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 
14/06/2006. 
E para efeito do § 4 do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, não se enquadra em 
nenhuma das situações abaixo: 
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput do art. 3º; 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º; 
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput do art. 3º; 
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos 
calendários anteriores; 
X - constituída sob a forma de sociedade por ações; 
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014).  

Local e data 
 

Assinatura do representante legal 
CPF 

Carimbo de CNPJ da empresa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

DO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CF/88 
 
 
 
À  
Câmara Municipal de João Neiva 
Ref.: Pregão Presencial nº 001/2018 
 
 
 
 
 
 
 
A empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob n°................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
......................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
CPF 

 

 

Carimbo de CNPJ da empresa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

  
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
À: 
Câmara Municipal de João Neiva 
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Pregão Presencial nº 001/2018 
 
 
 
 
A empresa (razão social da licitante), CNPJ nº ___________________, sediada na 
Rua _________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor 
ou Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que: 
 
a) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) não está impedido de contratar com a Administração Pública; 
c) não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer 
por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
d) não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, e Lei nº 10.520/2002. 
 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
CPF 

 
 

Carimbo de CNPJ da empresa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

  
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
 
 

 
À  
Câmara Municipal de João Neiva 
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Pregão Presencial nº 001/2018 
 
 
 
 
 
 ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa ..........................., 
com sede na .........., nº ....., bairro .........., CEP .........., Cidade .........., Estado ....., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....................................., venceu o procedimento 
licitatório .......... nº. ....., com vistas ao fornecimento de ............................................., 
conforme Empenho nº .........., não havendo fatos supervenientes que desabonem sua 
conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que 
cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade 
dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição 
financeira até a presente data. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

....................................................................... 
Gestor(a)/Fiscal do Contrato Nº......... 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

  
 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPOSTA COMERCIAL: 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA. PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE. 

Razão Social 

 

CNPJ 

Inscrição Estadual  

Endereço 

 

Telefone/Fax 

E-mail 

Nome do representante legal da empresa 

 

CPF do representante legal 

Preço Total da Proposta (por extenso): 

 

Data e local. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

  
 
 
Nº 1 – DESCRITIVO DO TRABALHO:  
 

ITEM DESCRIÇÃO 
LOCAL DE 

ATENDIMENTO 
QUATIDADE 

DE BENS 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

01 

Serviços e produtos de gestão 
patrimonial, compreendendo os 
serviços de avaliação de bens 
móveis e imóveis, inventário de 
bens patrimoniais, identificação / 
etiquetagem, dentre outros 
serviços correlatos, necessários à 
plena organização do patrimônio 
de bens da Câmara Municipal de 
João Neiva - CMJN, respeitadas 
as especificações constantes no 
Edital nº 001/2018  

CAMARA 
435 

 
R$ 21,36 

VALOR TOTAL (R$) R$ 9.293,20 

 
2 - CONDIÇÕES GERAIS: 
 
2.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias úteis, contados da 
apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor requisitante 
e/ou pelo responsável pela fiscalização do Contrato. 
 
2.2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir do 
primeiro dia útil posterior à data da abertura desta licitação. 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Edital nº 001/2018. E que o preço indicado contempla todos 
os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, 
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 
seguro, frete e lucro. 
 

__________, em ____ de ________________ de 2018. 
 
 

____________________________ 
Assinatura do representante 

 
 

Nome do representante: ___________________ 
CPF do representante: _____________________ 

 
 
Obs.: Este modelo de proposta é exclusivamente explicativo, devendo a licitante estar 
atenta ao Capítulo VIII – DA PROPOSTA contido no Edital, para enfim elaborar a sua 
proposta. 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO nº XX/2018 

 

 

Contrato que entre si celebram a Câmara 
Municipal de João Neiva e a empresa   
XXXXXXXXXXXXXXXX,   na qualidade de 
Contratante e Contratada, respectivamente, 
para o fim expresso nas cláusulas que o 
integram. 

 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, inscrita no CNPJ sob nº 31.776.719/0001-
42, com sede na Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 30, 2º andar, Centro, João Neiva, 
Espírito Santo, CEP: 29680-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada legalmente pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal, Sr. 
WALDEMAR JOSÉ DE BARROS, brasileiro, casado, Vereador, portador do CPF nº 
788.824.947-72 e da Carteira de Identidade nº 1.449.205-SSP-ES, residente e 
domiciliado na Rua Cerejeiras, nº 01, Bairro Floresta, Município de João Neiva-ES, e 
de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, domiciliada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
representada legalmente pelo(a) Sr.(ª) XXXXXXXXXXX, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, 
doravante denominada CONTRATADA, celebram este contrato de prestação de 
serviços de levantamento de bens patrimoniais móveis e imóveis da Câmara Municipal 
de João Neiva, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e do Pregão Presencial nº 001/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 
046/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato independente de 
transcrição, juntamente com a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, 
ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que 
contrariem as disposições deste Contrato, o qual será regido pelas Cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços profissionais de 
levantamento patrimonial; catalogação; etiquetamento com o fornecimento de 
etiquetas; elaboração de registro fotográfico; elaboração de relatórios, inclusive dos 
inservíveis, de todos os bens móveis, imóveis e demais itens pertencentes à Câmara 
Municipal de João Neiva, devidamente acrescidos de suas respectivas depreciações e 
avaliações atualizadas, bem como suporte na organização e adequação na legislação 
vigente, conforme detalhamento e condições gerais contidas no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 – Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço global, nos termos do art. 10, II, alínea b da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 – O valor total deste Contrato é de R$ XXXX (valor em extenso), sendo que o 
objeto será fornecido em uma só parcela, conforme abaixo descrito: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
LOCAL DE 

ATENDIMENTO 
QUATIDADE 

DE BENS 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

01 

Serviços e produtos de gestão 
patrimonial, compreendendo os 
serviços de avaliação de bens móveis 
e imóveis, inventário de bens 
patrimoniais, identificação / 
etiquetagem, dentre outros serviços 
correlatos, necessários à plena 
organização do patrimônio de bens da 
Câmara Municipal de João Neiva - 
CMJN, respeitadas as especificações 
constantes no Edital nº 001/2018 e 
Termo de Referência.  

CAMARA 435 R$ xx.xxx,xx 

VALOR TOTAL (R$) R$ xx.xxx,xx 

3.2 – Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 

3.3 – Nos preços contratados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
inerentes ao fornecimento do objeto, tais como despesas com pessoal, inclusive 
despesas com translado e estadia, despesas administrativas, salários, contribuições e 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, 
alimentação, uniformes, EPI’s, seguros, impostos e quaisquer outros tributos de 
natureza fiscal, parafiscal, nacional ou internacional, observadas as condições 
estabelecidas neste Contrato e seus Anexos. 

3.4 – Nos casos de impedimento da prestação dos serviços nos termos ora pactuados, 
a CONTRATADA não fará jus a qualquer recebimento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E SUSTAÇÃO 

4.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após o fornecimento 
do objeto e consequente apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas pelo setor requisitante e/ou pelo responsável pela fiscalização do Contrato. 

4.2 – No texto da nota fiscal/fatura deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da 
licitação, o nº da autorização de fornecimento/ordem de serviço, e os valores unitários 
e totais. 

4.3 – Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais/faturas, as mesmas serão 
devolvidas à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data da apresentação das novas notas 
fiscais/faturas. 

4.4 – Os pagamentos serão efetuados mediante fornecimento, à Câmara Municipal 
de João Neiva, dos seguintes documentos: 

a) nota fiscal/fatura; 
b) regularidade fiscal (inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ); 
c) certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública federal (quitação de 

tributos e contribuições federais e previdenciárias, e quanto à dívida ativa da União; 
d) certidão de regularidade junto à fazenda pública estadual do domicílio do 

licitante; 
e) certidão de regularidade junto à fazenda pública municipal do domicílio do 

licitante; 
f) certidão de regularidade junto ao FGTS; 
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 g) certidão negativa de débitos trabalhistas – Lei nº 12.440/2011; 
h) cópias dos arquivos fornecidos nos meios magnéticos originais do produto 

contratado, para fins de segurança (backup); 
i) relatório mensal de visita obrigatória. 

 
4.5 – Estes documentos, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para 
processamento e pagamento após a respectiva apresentação, desde que atestada a 
sua execução. 

4.6 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 
documento, devidamente corrigido. 

4.7 – O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal após a liquidação da 
despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de boleto bancário 
e/ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a empresa deverá indicar o 
banco, a agência bancária e o número da conta corrente para o referido pagamento. 

4.8 – A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela empresa contratada, em decorrência de 
descumprimento de suas obrigações. 

4.9 – Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE nos seguintes 
casos: 
4.9.1 – inadimplência de obrigações assumidas pela CONTRATADA com o 
CONTRATANTE, por conta do estabelecido neste Contrato e seu Anexo; 
4.9.2 – erros ou vícios nas notas fiscais/faturas; 
4.9.3 – execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste 
Contrato e seu Anexo. 

4.10 – Com vistas a agilizar o pagamento, necessário se faz que as notas fiscais 
tragam consignadas o nº do processo que originou a aquisição – Processo 
Administrativo nº 046/2017, o nº deste Contrato, o nº da  ordem de serviço e os dados 
bancários, com indicação do banco, agência e conta corrente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
5.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias, e terá 
inicio no dia posterior à data da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial 
dos Municípios - AMUNES, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 
8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO 
6.1 – O fornecimento do objeto deste Contrato ocorrerá de acordo com o cronograma, 
especificações, quantitativos e demais critérios constantes no Anexo I deste Contrato, e 
iniciar-se-á imediatamente, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 
6.2 – O prazo a que se refere o item anterior admite prorrogação, a critério do 
CONTRATANTE, desde que devidamente justificado em face dos seguintes motivos: 
a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de fornecimento do objeto; 
b) aumento das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos na Cláusula 
Décima Primeira deste Contrato; 
c) impedimento do fornecimento do objeto por fato ou ato de terceiros, reconhecido 
pelo CONTRATANTE em documentos contemporâneos à sua ocorrência; 
d) omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 - Esta despesa correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento 
da Câmara Municipal de João Neiva, constantes na seguinte dotação: 
7.1.1 – Projeto/Atividade: 2001 (Manutenção das Atividades da Câmara), Elemento de 
Despesa: 33903900000 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), Fonte de 
Recurso: 10000000 (Recursos Ordinários), Exercício 2018. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1 – Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato e nas leis 
aplicáveis à espécie, a CONTRATADA obrigar-se-á a: 
8.1.1 – fornecer o objeto obedecendo às condições gerais e específicas estabelecidas 
neste Contrato e seu Anexo, e às instruções fornecidas pelo CONTRATANTE, bem 
como à legislação em vigor; 
8.1.2 – arcar com todos os custos inerentes ao fornecimento do objeto deste Contrato; 
8.1.3 – facultar ao CONTRATANTE, a qualquer tempo, a realização de inspeções e 
diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica do fornecimento do 
objeto contratado; 
8.1.4 – notificar o CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer em função do fornecimento do objeto; 
8.1.5 – não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato; 
8.1.6 – dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Contrato e 
seu Anexo; 
8.1.7 – manter os preços ajustados e firmados em sua proposta comercial; 
8.1.8 – executar o objeto em conformidade com as especificações constantes nas 
descrições indicadas no Anexo I deste Contrato; 
8.1.9 – utilizar durante a execução do objeto, pessoal que atenda, dentre outros, aos 
seguintes requisitos: 
a) sejam qualificados para o exercício das atividades que lhe forem atribuídas; 
b) sigam bons princípios de urbanidade; 
8.1.10 – reparar, corrigir, substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste Contrato, em que se verificarem vícios resultantes da má execução do contrato 
firmado sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE; 
8.1.11 – manter todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a vigência deste Contrato, até 
o pagamento do objeto contratado;  
8.1.12 – responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais 
causados a terceiros ou ao CONTRATANTE, decorrentes de ação ou omissão, culposa 
ou dolosa, praticada por seus empregados e prepostos, salvo danos/prejuízos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior; 
8.1.13 – comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de quaisquer 
alterações ocorridas ou que venham a ocorrer; 
8.1.14 – iniciar, após o recebimento da autorização de fornecimento e/ou ordem de 
serviço, a execução dos serviços contratados, informando em tempo hábil qualquer 
motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o 
estabelecido; 
8.1.15 – durante a execução dos serviços, os empregados da Contratada deverão 
observar as normas internas da Contratante; 
8.1.16 – substituir o empregado que se mostrar inconveniente durante a execução 
dos serviços nas dependências da Contratante; 
8.1.17 – reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 
exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte, os serviços executados 
com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela 
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 Câmara Municipal, decorrente de culpa da Contratada, inclusive por emprego de mão-
de-obra desqualificada, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, 
salvo nos casos devidamente justificados e aceitos pela Contratante; 
8.1.18 – os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo 
empregatício com a Contratante; 
8.1.19 – correrão por conta exclusiva da Contratada todas as obrigações decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, médico-hospitalar e outras, 
a qual se obriga a saldar na época devida, descabendo, por consequência, a 
imputação de encargos trabalhistas à Contratante; 
8.1.20 – se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a Contratada 
adotará as providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de 
mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de 
qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a 
Contratante das importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo 
improrrogável de dez dias a contar da data do efetivo pagamento; 
8.1.21 – responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedades, 
relacionados com os serviços objeto deste Contrato; 
8.1.22 – cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais 
pertinentes, e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a 
que houver dado causa; 
8.1.23 – utilizar profissionais qualificados, mantendo desta forma a capacidade de 
atendimento do objeto pactuado, admitida sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 
Contratante; 
8.1.24 – manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 
poderes de representante ou preposto para tratar com a Contratante; 
8.1.25 – prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, 
cujas reclamações se obriga prontamente a atender; 
8.1.26 – manter durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações as 
mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública 
exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
8.1.27 – não ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do 
contrato; 
8.1.28  – responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus 
empregados e/ou prepostos, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidade 
decorrente de ações judiciais que lhe venham ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
 
8.2 – A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
8.2.1 – notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham 
ocorrer em função do fornecimento do objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais 
irregularidades; 
8.2.2 – atestar as notas fiscais/faturas referentes ao objeto efetivamente fornecido em 
conformidade com as condições estabelecidas neste Contrato e seu Anexo; 
8.2.3 – efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, em conformidade com as 
condições estabelecidas neste Contrato e seu Anexo; 
8.2.4 – exercer permanente fiscalização no fornecimento do objeto, registrar 
ocorrências e determinar as medidas necessárias à regularização das falhas 
observadas, se for o caso; 
8.2.5 – proporcionar condições para a perfeita execução do objeto deste Contrato; 
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 8.2.6 – acompanhar os serviços prestados, conferindo-os com as especificações desta 
contratação, recusando-os na hipótese de desconformidade com o pretendido; 
8.2.7 - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, 
relacionados com o objeto pactuado. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1 – À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além da 
responsabilização por perdas e danos: 
9.1.1 – multas, nos seguintes casos e percentuais: 
a) por atraso injustificado no fornecimento do objeto até 30 (trinta) dias consecutivos 
contados do término dos prazos fixados neste Contrato ou na ordem de serviço: 0,3% 
(três décimos por cento) ao dia sobre o valor global contratado e, a critério do 
CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de serviço; 
b) por atraso injustificado no fornecimento do objeto superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos contados do término dos prazos fixados neste Contrato ou na ordem de 
serviço: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado e, a critério do 
CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de serviço; 
c) por recusa injustificada do adjudicatário em assinar este Contrato ou receber a 
ordem de serviço, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu envio ou 
convocação para assinatura deste Contrato ou recebimento da ordem de serviço: 15% 
(quinze por cento) sobre o valor global da proposta ou valor global contratado e, a 
critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de 
serviço; 
d) por inexecução total ou parcial injustificada deste Contrato ou da ordem de serviço: 
20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado e, a critério do CONTRATANTE, 
rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de serviço. 
9.1.2 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração: 
a) por atraso injustificado no fornecimento do objeto superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos contados do término dos prazos fixados neste Contrato ou na ordem de 
serviço: até 1 (um) ano e, a critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e 
cancelamento da ordem de serviço; 
b) por recusa injustificada do adjudicatário em assinar este Contrato ou receber a 
ordem de serviço, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu envio ou 
convocação para assinatura deste Contrato ou recebimento da ordem de serviço: até 3 
(três) anos e, a critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento 
da ordem de serviço; 
c) por inexecução total ou parcial injustificada deste Contrato ou da ordem de serviço: 
até 4 (quatro) anos e, a critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e 
cancelamento da ordem de serviço; 
d) por apresentar documento falso, fraudado ou adulterado: até 5 (cinco) anos. 

9.2 – As multas previstas no subitem 9.1.1 serão descontadas, de imediato, do 
pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso. 

9.3 – Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à 
CONTRATADA. 

9.4 – A sanção prevista no subitem 9.1.1 poderá ser aplicada juntamente com a do 
subitem 9.1.2, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.5 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada 
em função da natureza e gravidade da falta cometida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1 – Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente 
de notificação ou interpelação judicial, atendido ao disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 
8.666/1993. 

10.2 – A CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar 
rescindido este Contrato por conveniência administrativa fundamentada, caso em que a 
CONTRATADA terá direito a receber os valores correspondentes do objeto executado 
e aprovado pelo setor requisitante. 

10.3 – Caso as multas previstas no subitem 9.1.1 deste Contrato atinjam o percentual 
de 10% (dez por cento) do valor global contratado, a CONTRATANTE poderá promover 
a rescisão parcial ou total deste Contrato, sem que isso represente quaisquer 
penalidades. 

10.4 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as prevista em lei, bem como a aplicação das multas e 
penalidades previstas neste instrumento. Constitui motivos para rescisão deste 
contrato: 
a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
b) a lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento dos prazos estipulados; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem a devida autorização da CONTRATANTE; 
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
f) o cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do inciso I do 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
g) a decretação de falência, recuperação judicial ou instauração de insolvência civil; 
h) a dissolução de sociedade; 
i) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, 
a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado 
e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

k) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 

10.5 – A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá 
ser precedida de justificativa fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

10.6 – Em nenhuma hipótese a Câmara Municipal de João Neiva 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, e nem estará sujeita às indenizações 
provenientes de atos ou fatos que venham a ocorrer em desacordo com as normas de 
segurança do trabalho. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

11.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial deste Contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

11.2 – As supressões e/ou acréscimos não poderão exceder os limites mencionados no 
item 11.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, com 
fulcro no art. 65, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

11.3 – As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados 
mediante assinatura de termo de aditamento contratual e recebimento da autorização 
de fornecimento e/ou ordem de serviço complementar, a ser emitida pela Câmara 
Municipal de João Neiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
12.1 – O fornecimento do objeto deste Contrato será fiscalizado pela Comissão 
Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais, designada através da Portaria CMJN 
nº 051/2014, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a qual deverá atestar as notas 
fiscais/faturas, efetuar análise e aceite de orçamentos que se fizerem necessários, 
proceder ao recebimento e análise de relatórios e demais atividades afins ligadas à 
execução deste Contrato. 

12.2 – Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato deverão anotar em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou falhas observadas. As decisões e providências 
que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão ser submetidas à 
consideração de seus superiores para a adoção de medidas cabíveis. 

12.3 – Os responsáveis pela fiscalização não terão quaisquer poderes para eximir a 
CONTRATADA de quaisquer obrigações previstas neste Contrato. 

12.4 – A fiscalização terá que atestar o fornecimento do objeto, observando a Cláusula 
Quarta deste Contrato, sem o que não serão permitidos quaisquer pagamentos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1 – Os casos omissos nesse Contrato serão resolvidos aplicando-se a Lei nº 
8.666/93 consolidada e demais legislações aplicáveis à espécie, no que couberem. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
14.1 – É vedada a sub-contratação total ou parcial, do objeto do presente Contrato, 
bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
15.1 - Consoante o art. 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento em caso de risco iminente, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
16.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, na imprensa oficial, Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – As comunicações relativas a este Contrato serão consideradas como 
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 regularmente feitas, se entregues no endereço constante do preâmbulo ou enviadas 
por e-mail. 

17.2 – As comunicações feitas por email deverão ser realizadas em remessas do 
original, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, para o endereço constante do preâmbulo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
18.1 – Fica eleito o foro da Comarca de João Neiva, Estado do Espírito Santo, para 
dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, e que não possam ser 
resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim ajustados e pactuados, firmam o presente Contrato em 3 (três) 
vias de  igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para 
que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 

 
 

João Neiva/ES, ___ de ___________________de 2018. 
 
 
 

 
WALDEMAR JOSÉ DE BARROS  

PRESIDENTE – CÂMARA MUNICIPAL  
CPF nº 788.824.947-72 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Empresa XXXXXXXX  

RG nº XXXXX   CPF nº XXXX 
 
 
Visto Jurídico: 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
1    
CPF: 
 
2   
CPF: 


