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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - LICITACOES-E ID 875629 
 
 
PREÂMBULO: O Município de Afonso Cláudio/ES, realizará licitação, na modalidade "Pregão 
Eletrônico", sob o critério de “menor preço global”, por meio do site www.licitacoes-e.com.br, para 
contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte de carga/material 
(agregado siderúrgico Revsol), conforme Processo Nº 007163/2021, devidamente aprovado pela 
Autoridade competente. O Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados Portaria 
Nº 004/2021, publicada em 13/01/2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo 
- DOM/ES, nos termos do Decreto Federal Nº 10.024/2019, da Lei Complementar Nº 123/2016, 
subsidiariamente da Lei Federal Nº 8.666/1993, bem como pelas demais normas pertinentes e 
condições estabelecidas no presente Edital e Anexos. 
 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por meio da internet, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, por inserção e monitoramento de dados 
inseridos no aplicativo “Licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, conforme 
indicado abaixo: 
 

- INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 02/06/2021. 
- LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 23/06/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 23/06/2021. 
- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 08h30min do dia 23/06/2021. 

 
1.2.1 - As informações necessárias à regular realização do certame licitatório serão disponibilizadas 
no ambiente virtual do sistema “Licitacoes-e”. 
1.2.2 -  A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
1.2.3 - Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pelo Pregoeiro ou de desconexão. 
 
1.3 - Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II-A - Modelo Proposta Comercial; 
Anexo II-B - Modelo Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inc. XXXIII, Art. 7º da 
Constituição Federal; 
Anexo II-C - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
Anexo II-D - Modelo Declaração de Quadro Societário; 
Anexo II-E - Modelo Declaração de Dados Complementares; 
Anexo III - Exigências de Habilitação e, 
Anexo IV - Minuta do Contrato. 

 
2 - DO OBJETO: 
2.1 - O objeto deste Pregão é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
transporte rodoviário de carga/material (agregado siderúrgico Revsol), local e intermunicipal, sob 
demanda, a fim de atender demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
conforme descrição técnica detalhada e quantidades contidas no Termo de Referência - Anexo I do 
presente Edital de Licitação. 
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3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1 - A despesa oriunda do presente certame correrá à conta de recurso advindo do Governo Federal, 
por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, 
(Contrato de Repasse N° 896672/2019/MDR/CAIXA) e contrapartida com recursos próprio do 
Município, à saber:  Projeto/Atividade: 2.093 - Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais - 
Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fontes de 
Recursos: 15100896672 - Contrato de Repasse N° 896672/2019 - Manutenção de Estradas Vicinais e 
10010000000 - Recursos Ordinários. 
 
4 - DOS PREÇOS, PRAZOS E OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:  
4.1 - Os preços serão estabelecidos em conformidade com a proposta do licitante vencedor, 
observadas as exigências deste Edital, devendo estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 
indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas 
inerentes à execução do objeto contratual. 
4.2 - Os preços, a eventual revisão e reajuste, assim como as condições de pagamento serão 
estabelecidos em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato -  Anexo IV do Edital de 
Licitação. 
4.3 - Os prazos de execução dos serviços e de vigência do contrato observarão o disposto na Minuta 
de Contrato -  Anexo IV do Edital de Licitação. 
 
5 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
5.1 - O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data limite para o acolhimento das mesmas, conforme indicado neste Edital. 
 
6 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 
6.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário fixados para início da disputa. 
 
7.1 - REFERÊNCIA DE TEMPO: 
7.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
8 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
8.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos. 
8.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 ou no art. 7º 
da Lei 10.520/2002, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que 
impostas por ente federativo diverso do Município de Afonso Cláudio/ES; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d.1) caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações. 
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9 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
9.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) coordenar o processo licitatório; 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração e por parecer jurídico emitido pela Procuradoria Municipal; 
c) conduzir a sessão pública na internet; 
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
e) dirigir a etapa de lances; 
f) verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) receber, examinar e decidir os recursos, apoiado por parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Municipal, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 
decisão; 
h) indicar o vencedor do certame; 
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, 
competirá ao ordenador de despesas a adjudicação; 
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES: 
10.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

a) credenciar-se, previamente, junto ao provedor do sistema “Licitacoes-e”, para obtenção 
da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras; 
b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 
proposta e, quando for o caso, seus anexos; 
c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como 
manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão; 
e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
f) utilizar-se da chave de identificaçãoe da senha de acesso para participar do pregão na 
forma eletrônica; 
g) solicitar o cancelamento da chave de identificação (login) ou da senha de acesso por 
interesse próprio e; 
h) submeter-se às exigências do do Decreto Federal Nº 10.024/2019, subsidiariamente, da 
Lei Nº 8.666/1993, assim como aos termos de participação e condições de contratação 
constantes neste instrumento convocatório. 

10.2 - O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 
automaticamente. 
 
11 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA: 
11.1 - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico 
(Licitacoes-e, do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br,). 

http://www.licitacoes-e/
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11.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identifcação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
11.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 
cadastro de fornecedores. 
11.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
11.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
11.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
 
12 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
12.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de 
decadência do direito, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 
convocatório deste pregão, por meio eletrônico, via internet, ao seguinte endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
12.2 - A impugnação deverá ser feita de forma motivada, mediante petição, contendo a identificação 
do proponente, endereço e telefone, bem como deverá estar acompanhada do documento que 
comprove a aptidão do signatário para a representação da pessoa física ou jurídica. 
12.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação serão publicadas no Licitacoes-e, em 
campo próprio do sistema. 
12.4 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital ou setor técnico 
e pela Procuradoria Municipal, decidir sobre a impugnação no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
12.5 - Caso o Pregoeiro decida pela improcedência da impugnação ao ato convocatório, deverá 
encaminhar o processo para a autoridade competente, ordenador da despesa, a quem competirá, 
nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do Pregoeiro. 
12.6 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
12.7 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para 
a divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardando o tratamento 
isonômico aos licitantes. 
 
13 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
13.1 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente 
por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital 
(Anexo III), proposta com a descrição do objeto ofertado e preços, declaração de que cumpre 
formalmente os requisitos de habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do 
edital, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

13.1.1 - A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar: 
I) identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência 
a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e, se houver, indicação de 
endereço eletrônico (e-mail); 
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II) descrição clara do item/grupo cotado, com indicação da quantidade, valores unitário e total 
em algarismos, marca e modelo - quando for o caso, de acordo com as especificações do Termo 
de Referência - Anexo I deste Edital; 
III) indicação do valor total da proposta em algarismos e por extenso, com no mínimo duas casas 
decimais, conforme o lance final respectivo, podendo os licitantes elaborar suas propostas com 
base no modelo do Anexo II-A deste Edital; 
IV) o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
sessão pública de recebimento da proposta de preços. Caso o prazo de validade da proposta 
seja omitido, o Pregoeiro entenderá como sendo igual a essa. 
V) indicação de que consta na proposta os custos com tributos, fretes e demais encargos 
necessários à execução do objeto. 

13.1.2 - Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do 
licitante. 
13.1.3 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer 
sanção criminal cabível. 

13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá 
de chave de acesso e senha. 
13.3 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
13.4 - Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
13.5 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 
após o encerramento de lances, observado o prazo concedido pela Pregoeira.  
13.6 - A Pregoeira, julgando necessário poderá solicitar em momento oportuno que os documentos 
remetidos por meio do sistema eletrônico sejam apresentados em original ou em cópia autenticada, 
no prazo estabelecido. 
 
14 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
14.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de “menor preço global”. 
14.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
14.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro. 
14.4 - Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participação da etapa de envio de lances. 
14.5 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro, no horário previsto no edital, dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances. O licitante será 
imediatamente informado do recebimento do lance e do respectivo horário e valor consignado no 
registro. 
14.6 - O licitante somente poderá ofertar valor inferior ou maior percentual de desconto o último lance 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá 
aquele que for registrado primeiro no sistema. 
14.7 - Durante sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, sem a identificação do detentor.  
14.8 - Será adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA ABERTO, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A etapa de lances na sessão pública 
durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão.  
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14.8.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive quando se tratar de lances intermediários. Na hipótese de não haver novos lances, 
a sessão pública será encerrada automaticamente. 
15.8.2 - Encerrada a etapa de envio de lances sem prorrogação automática pelo sistema, o 
Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

14.9 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for 
considerado inexequível. O licitante poderá reinserir o lance excluído caso não concorde com a 
exclusão realizada. 
14.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, a atuar no certame, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a 
desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sistema eletrônico. 
 
15 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADAS:  
15.1 - Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço ofertado pertencer a uma empresa que não 
seja enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, será 
aberta automaticamente a opção para a Pregoeira aplicar o direito de preferência estabelecido na Lei 
Complementar Nº 123/2006.  
15.2 - Nos termos do item acima, havendo proposta registrada por Microempresa (ME) ou empresa 
de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor oferta, 
estará configurado o empate ficto/virtual, conforme previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar Nº 
123/2006, sendo convocada a ME ou EPP melhor classificada para registrar proposta com inferior ao 
último arrematado.  
15.3 - O novo proposto pela ME ou EPP ou equiparada deverá ser apresentado no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão do direito de preferência.  
15.4 - Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP ou equiparada, a Pregoeira passará à etapa 
de negociação, observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa 
deste certame.  
15.5 - Caso a ME, EPP ou equiparada não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências 
do edital, o sistema, de forma automática, convocará a ME ou EPP ou equiparada remanescente, cuja 
proposta se enquadre no limite de 5% (cinco por cento), obedecida a ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito.  
15.6 - Se houver equivalência de es apresentados por ME, EPP ou equiparada, dentre as propostas de 
até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada por empresa não enquadrada 
como tal, terá preferência na apresentação de novo lance aquela que registrou primeiro sua proposta, 
por ordem de data/hora, conforme o histórico eletrônico de propostas registradas no licitacoes-e, e 
assim sucessivamente.  
15.7 - Na hipótese de nenhuma ME, EPP ou equiparada exercer o direito de preferência ou não atender 
às exigências do edital, a empresa não enquadrada como tal que apresentou o menor preço 
permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se a fase de negociação. 
 
16 - DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA: 
16.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar 
condições diferentes das previstas neste Edital. 
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16.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 
16.3 - Consoante o disposto no item 1.2.3 - Disposições Preliminares deste edital, fica facultado ao 
Pregoeiro estabelecer um prazo máximo de tempo, que não será inferior a 15 (quinze) minutos, para 
que o licitante envie a proposta e, se necessário, documentos complementares, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação de que trata o item 17.1. A não observância ao disposto neste item 
poderá ocasionar a desclassificação da proposta do licitante. 
 
17 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
17.1 - O licitante classificado em primeiro lugar (após a fase de lances e de negociação), deverá 
enviar, após solicitação formal do Pregoeiro, pelo sistema, apenas a sua proposta de preços ajustada 
ao último lance ou valor negociado, no prazo máximo de duas horas, em arquivo único. 

17.1.1 - Durante esse prazo, o licitante não poderá encaminhar documentos de habilitação, 
haja vista que o art. 26 do Decreto nº 10.024/2019 dispõe que os licitantes encaminharão os 
documentos de habilitação exigidos no edital até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública. 
17.1.2 - Os documentos remetidos via sistema eletrônico poderão ser solicitados em original 
ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
17.1.3 - Os originais ou cópias autenticadas, caso solicitados, deverão ser entregues no Setor 
de Licitação da P. M. de Afonso Cláudio/ES, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES, Cep. 29.600-000. 

17.2 - Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para a contratação no edital e verificará a habilitação do licitante, observado o disposto no 
Anexo III do Edital.  
17.3 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
17.4 - Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

a) não atenderem às exigências deste Edital; 
b) contenham vícios ou ilegalidades; 
c) apresentem as especificações técnicas mínimas em desacordo com as exigidas pelo Termo 
de Referência; 
d) apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 
e) apresentarem preço global e unitário do item ou grupo superiores ao máximo aceitável, 
dispostos no Item 21 - Das Disposições Finais deste Edital. 

17.5 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

17.5.1 - Nenhum licitante será desclassificado deste certame em razão de erro no 
preenchimento de sua proposta. 
17.5.2 - O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços, 
caso aplicável, quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o 
compõem necessitem de ajustes dentro dos limites aceitáveis. 

17.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
17.7 - Não poderá haver desistência de propostas, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
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17.8 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
Administração Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 
decisão. 
17.9 - Se a proposta não for aceitável nos termos do edital, o Pregoeiro desclassificará a primeira 
classificada e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda as exigências. 
17.10 - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade dos 
critérios de julgamento, o Pregoeiro passará à fase de habilitação do licitante, observando os 
documentos exigidos no Anexo III do Edital de Licitação. 
17.11 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros:  

(a) Cadastro de Empresas Suspensas/Penalizadas no Município de Afonso Cláudio/ES 
(http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/licitacao/index.php/empresas-suspensas/:) 
(a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC/ES: 
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.
jsp?opcao=tod os).  
(b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).  
17.11.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em 
nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
17.11.2 - Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o 
Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.  

17.12 - Conforme dispõem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar Nº 123/2006, as microempresas, 
empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasião da participação no certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, observadas as regras do Anexo III. 
17.13 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.  
17.14 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, ou 
se recusar a assinar o contrato ou documento equivalente, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.  
17.15 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. Podendo inclusive, ante a identificação de alguma irregularidade ou 
ausente algum dos listados que puder ser de plano, no ato da Sessão Pública, sanado pela Pregoeira 
e equipe de apoio, este será o procedimento adotado, com base no que estabelece o Acórdão 
1758/2003 - PLENÁRIO). 
 

ACÓRDÃO 1758/2003 - PLENÁRIO 
VOTO 
Ressalto, preliminarmente, que o edital não constitui um fim em si mesmo. Trata-se de instrumento para 
a consecução das finalidades do certame licitatório, que são assegurar a contratação da proposta mais 
vantajosa e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos precisos termos do art. 
3º, caput, da Lei 8.666/93. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/licitacao/index.php/empresas-suspensas/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas deve sempre ter por norte o atingimento 
das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou 
desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato. 
No presente caso, não se afigura que o ato impugnado tenha configurado tratamento diferenciado entre 
licitantes, ao menos no grave sentido de ação deliberada destinada a favorecer determinada empresa 
em detrimento de outras, o que constituiria verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade. 
Ao contrário, entendo que foi dado fiel cumprimento ao citado art. 4º, parágrafo único, do Decreto 
3.555/2000, no sentido de que “as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
administração, a finalidade e a segurança da contratação”. 
Não se configura, na espécie, qualquer afronta ao interesse público, à finalidade do procedimento 
licitatório nem à segurança da contratação, uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo 
em igualdade de condições, ofereceu proposta mais vantajosa e logrou comprovar, na sessão, a aptidão 
para ser contratada. 
Assiste, portanto, razão à unidade técnica ao considerar regular a inclusão de documentos no processo 
licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares 
atribuições, tratadas nos incisos XIII e XIV, do art. 11, do Decreto 3.555/2000. (grifo nosso) 
Por essas razões, acolho os pareceres e voto por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à 
apreciação deste Plenário. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2003. 

 
18 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
18.1 - No mínimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o Pregoeiro deverá comunicar aos 
licitantes, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada - no campo de mensagens, data e 
hora em que declarará o vencedor do certame. 
18.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
18.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
18.4 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via 
eletrônica - internet, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o Pregoeiro comunicar aos 
participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação e, manifestação motivada 
é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 
18.5 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
18.6 - Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, e protocolados junto 
ao órgão promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas, ou enviados por e-mail, no seguinte endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. Somente serão aceitas razões devidamente assinadas pelos 
recorrentes ou procurador legalmente constituído.  
 
19 - DA ADJUDICAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
19.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
19.2 - Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato ou receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
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19.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu 
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
19.4 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
** Como os recursos orçamentários para a contratação pretendida são provenientes de recurso 
federal (Contrato de Repasse), a assinatura do contrato fica condicionada ainda à aprovação do 
certame licitatório e liberação do recurso pela Caixa Econômica Federal. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
20.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que: 

20.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
20.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado dentro 
da proposta; 
20.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
20.1.4 - Apresentar documento falso; 
20.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
20.1.6 - Não mantiver a proposta; 
20.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
20.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 

20.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da 
Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação 
e quanto ao enquadramento como ME/EPP ou equiparadas. 
20.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

20.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que participou 
o licitante; 
20.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Afonso Cláudio/ES pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei 10.520/2002. 

20.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
20.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no 
termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.  
20.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de 
contrato ou no termo de referência. 
 
21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
21.1 - O valor total máximo admitido para o presente certame licitatório é de R$ 356.656,64 
(trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e ciquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). 

21.1.1 - A oferta de preços acima dos parâmetros estabelecidos no item acima importará na 
desclassificação da empresa licitante. 
21.1.2 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais 
após a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

21.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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21.3 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente 
independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer 
conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas 
sanções. 
21.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de 
exigência não prevista neste edital. 
21.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 
21.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado 
por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o 
reconhecimento de firma. 
21.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
21.8 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 
Pregoeiro. 
21.9 - Em se tratando de licitação cujo objeto esteja agrupado em lotes, é possível e lícita a adjudicação 
e homologação da licitação, por lote, ainda que o sistema eletrônico adotado pela Administração 
Pública Municipal não esteja adequado para tanto, devendo constar despacho fundamentado no 
respectivo processo administrativo, atestada a inexistência de recurso pendente de apreciação. 

21.9.1 - Adjudicado o objeto e homologado o certame por lote, o Pregoeiro deverá providenciar 
a publicação do resultado da licitação quanto ao respectivo lote e, no momento oportuno, 
atualizar as informações no sistema eletrônico. 

21.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES.  
21.12 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  
21.13 - A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste Edital. 
21.14 - Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 
adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato 
ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de 
capacidade técnica ou financeira.  
21.15 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
21.16 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do ajuste. 
21.17 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 

 
Afonso Cláudio/ES, 31 de maio de 2021. 

 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira - Pregoeira Oficial   
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - DA UNIDADE REQUISITANTE:  
1.1 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
2 - OBJETO: 
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de transporte rodoviário de carga/material (agregado siderúrgico Revsol), local 
e intermunicipal, sob demanda, a fim de atender demandas da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos (melhoramento das estradas vicinais da Comunidade de Vargem Grande e 
Comunidade do Vargedo x São Pedro, neste Município de Afonso Cláudio/ES - Meta 1, a Meta 2 - 
referente a aplicação do material, a contratação ocorrerá através do Processo Nº 4842/2021 ).  

2.1.1 - A carga (agregado siderúrgico Revsol) deverá ser retirada pela Contratada, na sede do 
Polo Industrial da Arcelor Mittal Tubarão e transportada até o Município de Afonso Claudio/ES, 
conforme descrição técnica detalhada à seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 

01 Prestação de serviços de transporte rodoviário de 
carga/material (agregado siderúrgico Revsol), local e 
intermunicipal, sob demanda, da sede da Arcelor Mittal 
Tubarão, à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Bairro 
Polo Industrial Tubarão, Serra/ES, até o local de 
transbordo do material nas imediações da obra 
(Comunidade de Vargem Grande e Comunidade do 
Vargedo, neste Município de Afonso Cláudio/ES).  
- O transporte deverá ser realizado por quaisquer dos 
veículos credenciados conforme especificações abaixo: 

* caminhão truck basculante - 3 eixos - 13 
toneladas;  
* caminhão bitruck basculante - 4 eixos - 17 
toneladas;  
* conjunto cavalo + carreta basculante - 5 eixos - 27 
toneladas;  
* conjunto cavalo + carreta basculante - 6 eixos - 29 
toneladas; 
* conjunto cavalo + carreta basculante Vanderleia - 
6 eixos - 35 toneladas. 

- Gastos com o combustível, alimentação, e quaisquer 
outras despesas ocorrerão por conta da empresa 
vencedora/adjudicatária do certame licitatório.  
- Estima-se que toda a demanda administrativa será 
executada no prazo máximo de 04 (quatro) meses, 
dependendo contudo, da disponibilidade do material (da 
carga) junto à, Arcelor Mital. 
- Acompanhada da Nota Fiscal/Fatura do serviço, a 
Contratada deverá entregar à Contratante o Controle de 
Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, sem o que, não 
será admitido qualquer pagamento. 

Tonelada 4.618,11 
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- Obrigações: Cumprir a Portaria Nº 280, de 29 de junho de 
2020, do Minitério do Meio Ambiente; Realizar o cadastro 
no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 
Resíduos Sólidos - SINIR, do Ministério do Meio Ambiente 
(“Sistema”) e Acessar o sistema e apresentar 
tempestivamente as informações necessárias ao Controle 
de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR. 

 
3 - JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO: 
3.1 - O Município de Afonso Cláudio/ES tem diversas estradas vicinais rurais onde há grandes 
escoaçãos de produtos industriais, agrícolas, agro turismo e transporte escolar, que se encontram hoje 
em condições precárias de trânsito, com é o caso das estradas vicinais da Comunidade de Vargem 
Grande e Comunidade do Vargedo x São Pedro, neste Município de Afonso Cláudio/ES. Em períodos 
chuvosos chegam a ficar intransitáveis, impedindo a execução das ações que necessitam ser 
transportados ou executadas através das respectivas vias. 
 
É sabido, contudo, que a empresa Arcelor Mittal Tubarão disponibiliza, sem custos, para os 
interessados, material chamado REVSOL - que é a escória da aciaria, após seu beneficiamento 
transformando-a no coproduto Revsol, material que substitui outros recursos naturais no 
revestimento primário de estradas, economizando e reduzindo o uso de novos materiais e 
reaproveitamento do produto.  
 
Ocorre entretanto, que o transporte deste produto é de responsabilidade do Município, assim, faz-se 
necessário a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário 
de carga/material (agregado siderúrgico Revsol), local e intermunicipal, sob demanda, da sede da 
Arcelor Mittal Tubarão, à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Bairro Polo Industrial Tubarão, 
Serra/ES, até o Município de Afonso Cláudio/ES.  
     
4 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
4.1 - As legislações básicas que deverão ser observadas para a realização do procedimento licitatório 
para a contratação ora pretendida são: Decreto Federal Nº 10.024/19, Lei Complementar Nº 123/06 e 
subsidiariamente a Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
5 - FORMAÇÃO DE PREÇOS: 
5.1 - Para a formação do preço máximo a ser admitido no certame licitatório deverá ser utilizada a 
média dos preços apurados pelo Setor de Compras da P. M. de Afonso Cláudio/ES no mercado. 
5.2 - No valor total da contratação deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 
indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas 
inerentes à execução do objeto contratual.  
5.3 - O valor total a ser contratado é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 
dependerão dos quantitativos de serviços de transporte efetivamente prestados no mês (toneladas). 
 
6 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ ENTREGA:  
6.1 - O serviço de transporte será realizado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, considerando ainda, a disponibilidade do material/carga junto à Arcelor 
Mittal Tubarão. 

6.1.1 - Estima-se que toda a demanda administrativa será executada no prazo máximo de 04 
(quatro) meses, dependendo, contudo, da disponibilidade do material/da carga junto à Arcelor 
Mittal Tubarão conforme já informado no item anterior. 
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6.2 - A execução do serviço licitado deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
data de recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos.  

6.2.1 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos deverá também emitir a 
Autorização de Carregamento Impressa, preenchida e entregue para cada motorista, sendo 
uma ordem por dia. Caso o motorista for realizar mais de uma viagem no dia é importante no 
momento da emissão ID que ele informe quantas viagens pretende realizar para que sejam 
emitidas no mesmo momento, sendo que na primeira viagem ele irá tirar a tara do caminhão 
e nas próximas não há necessidade, é só seguir direto para o pátio de carregamento. A ID tem 
validade de 24 (vinte e quatro) horas, passando este prazo o motorista deverá realizar todo o 
procedimento novamente (nova autorização de carregamento, passar na balança, pedir 
emissão de novas ID´s e tirar a tara). 
6.2.2 - A Autorização de Carregamento deverá ter o nome completo do motorista, placa do 
veículo (cavalo), a placa do veículo caminhão truck, data, assinatura e carimbo do cliente 
(alguém responsável pelo transporte), nome da empresa transportadora e assinatura do 
motorista. 
6.2.3 - O carregamento será realizado de segunda a sexta feira de 07:00 às 16:00 horas (exceto 
feriados normas da empresa). 

6.3 - O transporte da carga se dará da sede da Arcelor Mittal Tubarão, à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 526, Bairro Polo Industrial Tubarão, Serra/ES, até o local de transbordo do material nas imediações 
da obra (Comunidade de Vargem Grande e Comunidade do Vargedo, neste Município de Afonso 
Cláudio/ES), em dias úteis, no horário de 07:00 às 16:00 horas ou em conforme indicado pela Secretaria 
Requisitante no respectivo instrumento.  
6.4 - O veículo a ser utilizado no transporte deverá atender às especificações mínimas descritas na 
Tabela do Item 2 deste Termo de Referência. 
6.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, nos termos do 
art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

6.5.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do serviço com a especificação demandada e com a proposta apresentada, 
atestado por escrito.  
6.5.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade, especificação e quantidade do objeto 
e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

6.6 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
6.7 - No caso de o(s) objeto(s) ser(em) entregue(s) em desconformidade, a Contratada será notificada 
da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 
(cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda 
estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 
6.8 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
6.9 - A Contratada, em tempo hábil, poderá solicitar a prorrogação do prazo previsto no item 6.2, desde 
que justifique, comprove suas alegações e apresente nova data para o cumprimento do objeto 
contratado, suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à 
Contratada acerca da decisão da Contratante. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
7.1 - DA CONTRATADA:  
7.1.1 - Executar o objeto conforme especificações, prazo e condições estabelecidas neste instrumento. 
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7.1.2 - Cumprir a Portaria Nº 280, de 29 de junho de 2020, do Minitério do Meio Ambiente. 
7.1.3 - Realizar o cadastro no Sistema Nacional de informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
- SINIR, do Ministério do Meio Ambiente (“Sistema”). 
7.1.4 - Acessar o sistema e apresentar tempestivamente as informações necessárias ao Controle de 
Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR. 
7.1.5 - Garantir a qualidade e as perfeitas condições do objeto executado. 
7.1.6 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
7.1.7 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à execução do objeto. 
 7.1.8 - Manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital de Licitação. 
7.1.9 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas. 
7.1.10 - Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais danos ou prejuízos que venha a sofrer seu 
quadro funcional ou coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência do transporte e 
entrega do material, objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem responsabilidades ou ônus 
ao Município, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. 
7.1.11 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe 
sejam impostas pelas autoridades. 
7.1.12 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração 
Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
7.1.13 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros.  
 
7.2 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
7.2.1 - Receber o objeto no dia e hora estabelecidos na Ordem de Serviço. 
7.2.2 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
formalmente designado. 
7.2.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos cabíveis que venham a ser solicitados pelos 
empregados da Contratada ou por seus prepostos. 
7.2.4 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à execução dos serviços. 
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais 
7.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
7 - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
7.1 - O pagamento da despesa pretendida através deste Termo correrá à à conta de recurso advindo 
do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa 
Econômica Federal, (Contrato de Repasse N° 896672/2019/MDR/CAIXA) e contrapartida com recursos 
próprio do Município, à saber:  Projeto/Atividade: 2.093 - Conservação e Manutenção das Estradas 
Vicinais - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fontes 
de Recursos: 15100896672 - Contrato de Repasse N° 896672/2019 - Manutenção de Estradas Vicinais 
e 10010000000 - Recursos Ordinários. 
 
8 - DO PAGAMENTO: 
8.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado, até o 10º (décimo) dia 
útil do mês subseqüente à execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente 
devidamente acompanhada das certidões de regularidade fiscais e trabalhista e do Relatório de 
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Pesagem do Material e ou Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos MTR, sem o que, não será 
admitido qualquer pagamento. 

8.1.1 - Na Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá conter o registro do valor dos serviços, o 
valor líquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retenção na fonte, inclusive o ISSQN 
(quando for o caso), os quais serão retidos e recolhidos diretamente pela Contratante. 
81.2 - A critério da Contratante, poderá ser exigida da Contratada a apresentação das guias de 
recolhimento de tributos sujeitos a retenção na fonte, especialmente, no caso do Município 
não a disponibilizar pela internet. 

8.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  
  VM  =  VF  x   12    x   ND 
                         100       360 

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

8.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
8.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
8.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais 
normas pertinentes a matéria. 
8.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
9 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
9.1 - O contrato terá início no dia de sua assinatura, sendo finalizado com a entrega, recebimento e 
pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários, ou seja, 31 de dezembro 
de 2021. 
9.1.1 - É vedada a assunção de obrigações que importem em necessidade de alocação de créditos 
orçamentários relativos a exercício financeiro futuro. 
 
10 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
10.1 - As empresas interessadas em participar do certame licitatório para a contratação pretendida 
deverão apresentar a seguinte qualificação técnica: Inscrição no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas -RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 
 
11 - DA FISCALIZAÇÃO: 
11.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor formalmente designado, 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-lhe atestar a 
realização do serviço, observando as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido 
qualquer pagamento.  
11.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
11.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
11.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
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11.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
11.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização 
                
Termo de Referência Elaborado por: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO II - MODELOS DO EDITAL 
 

ANEXO II-A - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Local, ___ de _________ de 2021. 
 

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

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

01 Prestação de serviços de transporte rodoviário 
de carga/material (agregado siderúrgico Revsol), 
local e intermunicipal, sob demanda, da sede da 
Arcelor Mittal Tubarão, à Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº 526, Bairro Polo Industrial Tubarão, 
Serra/ES, até o local de transbordo do material 
nas imediações da obra (Comunidade de Vargem 
Grande e Comunidade do Vargedo, neste 
Município de Afonso Cláudio/ES).  
- O transporte deverá ser realizado por quaisquer 
dos veículos credenciados conforme 
especificações abaixo: 

* caminhão truck basculante - 3 eixos - 13 
toneladas;  
* caminhão bitruck basculante - 4 eixos - 
17 toneladas;  
* conjunto cavalo + carreta basculante - 5 
eixos - 27 toneladas;  
* conjunto cavalo + carreta basculante - 6 
eixos - 29 toneladas; 
* conjunto cavalo + carreta basculante 
Vanderleia - 6 eixos - 35 toneladas. 

- Gastos com o combustível, alimentação, e 
quaisquer outras despesas ocorrerão por conta da 
empresa vencedora/adjudicatária do certame 
licitatório.  
- Estima-se que toda a demanda administrativa 
será executada no prazo máximo de 04 (quatro) 
meses, dependendo contudo, da disponibilidade 
do material (da carga) junto à, Arcelor Mital. 

Tonelada 4.618,11  
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- Acompanhada da Nota Fiscal/Fatura do serviço, 
a Contratada deverá entregar à Contratante o 
Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos 
- MTR, sem o que, não será admitido qualquer 
pagamento. 
- Obrigações: Cumprir a Portaria Nº 280, de 29 de 
junho de 2020, do Minitério do Meio Ambiente; 
Realizar o cadastro no Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
- SINIR, do Ministério do Meio Ambiente 
(“Sistema”) e Acessar o sistema e apresentar 
tempestivamente as informações necessárias ao 
Controle de Manifesto de Transporte de 
Resíduos - MTR. 

VALOR TOTAL R$ ____,__ (_______________) 

 
1.2 - Anexo II-B - Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, do art. 7º da CF; 
1.3 - Anexo II-C - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;  
1.4 - Anexo II-D - Declaração de Não Parentesco;  
1.5 - Anexo II-E - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.  
1.6 - Anexo III - Documentos exigidos para Habilitação (Anexo III do Edital).  
2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o 
acolhimento da mesma no sistema eletrônico de compras e licitações. 
3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, 
contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela 
execução dos serviços. 
4 - Declaramos que temos pleno conhecimento de como a prestação do serviço será realizada e que 
estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e Anexos, em especial o 
Termo de Referência - Anexo I. 
 
Local, ___ de _________ de 2021. 
 
 
 

____________________________ 
Identificação e assinatura 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO II-B - MODELO DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII DA CF 
 

 
 
 
A empresa _______________ inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) _______________, portador(a) do CPF nº _______________ e RG nº 
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, que não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes, nos termos 
da Lei 9.854/99 - (     ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO II-C - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

 
 
 
A empresa ______________ inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ______________, portador(a) do CPF nº ______________ e RG nº 
______________, declara para os devidos fins e sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato 
superveniente impeditivo a sua participação no Pregão Eletrônico nº 19/2021. 
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO II-D - MODELO DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 

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

 
 

Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO II-E - DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
 

 

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR) 
 

NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 
 

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:  
 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:  E-MAIL:   TEL/CEL:  
 

BANCO:   AGÊNCIA: NÚMERO DA CONTA: 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Nº DE IDENTIDADE - ÓRGÃO EMISSOR E CPF 
 
NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:  
 
CONDIÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE: 
 
ENDEREÇO: 
 
E-MAIL: 
 
TELEFONE: 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO III - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 
1 - Habilitação Jurídica: 
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela 
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante. 
** Quando a sede da licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e equipe de 
apoio verificarão a regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, identificando 
irregularidade, a licitante será desclassificada.  
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 

2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
2.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente para 
formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 
2.2.1 - A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem 
alguma restrição; 
2.2.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
2.2.1.2 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública 
Municipal, ser prorrogado por igual período; 
2.2.1.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração Púbica Municipal outro documento que comprove a extinção ou suspensão do 
crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário 
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                    ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 25 

 

2.2.1.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
2.2.1.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão. 
2.2.1.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena 
de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
2.2.1.7 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração Pública Municipal convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, 
observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. No caso 
de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão 
de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  

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

 
4 - Qualificação Técnica: 
4.1 - Inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas -RNTR-C da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 
 
5 - Comprovação da Condição de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas: 
5.1 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da 
proponente. 
5.1.1 - No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui inclusive 
o Requerimento de Empresário para todos os fins). 
 
OBSERVAÇÕES:  
1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados dentro do prazo de validade, para aqueles 
cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, 
deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado 
válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
2 - Deverá estar previsto no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para empreender 
atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 
3 - A fim de facilitar o exame da documentação, os documentos deverão ser entregues na ordem em 
que estão listados neste Edital. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio/ES e a 
Empresa_____________________. 

 
 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Luciano Roncetti Pimenta, 
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº _____________ e RG 
____________, residente e domiciliado na Rua __________, nº ____, Bairro _____________, Afonso 
Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________________, 
com sede à ____________(endereço completo)___________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, 
neste ato representado pelo __________ (condição jurídica do representante), Sr. ___________ 
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)___________, denominada CONTRATADA, ajustam o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações e de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico Nº 19/2021, nos autos do 
Processo Nº 007163/2021, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, 
juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não 
transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  
1.1 - Fica estabelecido o regime de “execução indireta”, sob forma de “empreitada por preço unitário 
- tonelada transportada”, nos termos do art. 10, II, “b” da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de transporte rodoviário de 
carga/material (agregado siderúrgico Revsol), local e intermunicipal, sob demanda, a fim de atender 
demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (melhoramento das estradas vicinais 
da Comunidade de Vargem Grande e Comunidade do Vargedo x São Pedro, neste Município de Afonso 
Cláudio/ES - Meta 1, a Meta 2 - referente a aplicação do material, a contratação ocorrerá através do 
Processo Nº 4842/2021 ), conforme descrição técnica detalhada contida no Termo de Referência - 
Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição e 
tabela à seguir: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 

01 Prestação de serviços de transporte rodoviário de 
carga/material (agregado siderúrgico Revsol), local e 
intermunicipal, sob demanda, da sede da Arcelor 
Mittal Tubarão, à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 
526, Bairro Polo Industrial Tubarão, Serra/ES, até o 
local de transbordo do material nas imediações da 
obra (Comunidade de Vargem Grande e Comunidade 
do Vargedo, neste Município de Afonso Cláudio/ES).  
- O transporte deverá ser realizado por quaisquer dos 
veículos credenciados conforme especificações abaixo: 

Tonelada 4.618,11 
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* caminhão truck basculante - 3 eixos - 13 
toneladas;  
* caminhão bitruck basculante - 4 eixos - 17 
toneladas;  
* conjunto cavalo + carreta basculante - 5 
eixos - 27 toneladas;  
* conjunto cavalo + carreta basculante - 6 
eixos - 29 toneladas; 
* conjunto cavalo + carreta basculante 
Vanderleia - 6 eixos - 35 toneladas. 

- Gastos com o combustível, alimentação, e quaisquer 
outras despesas ocorrerão por conta da empresa 
vencedora/adjudicatária do certame licitatório.  
- Estima-se que toda a demanda administrativa será 
executada no prazo máximo de 04 (quatro) meses, 
dependendo contudo, da disponibilidade do material 
(da carga) junto à, Arcelor Mital. 
- Acompanhada da Nota Fiscal/Fatura do serviço, a 
Contratada deverá entregar à Contratante o Controle 
de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, sem o 
que, não será admitido qualquer pagamento. 
- Obrigações: Cumprir a Portaria Nº 280, de 29 de junho 
de 2020, do Minitério do Meio Ambiente; Realizar o 
cadastro no Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, do Ministério do 
Meio Ambiente (“Sistema”) e Acessar o sistema e 
apresentar tempestivamente as informações 
necessárias ao Controle de Manifesto de Transporte de 
Resíduos - MTR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 
3.1 - O valor total estimado do presente contratato é de R$ ____,__ (__________), conforme segue:  
 

  ITEM UNIDADE 
QUANTIDADE 

TOTAL 
VALOR UNITÁRIO DA 

TONELADA (R$)  

Prestação de serviços de transporte rodoviário 
de carga/material (agregado siderúrgico 
Revsol), local e intermunicipal, sob demanda., 
da sede da Arcelor Mittal Tubarão, à Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Bairro Polo 
Industrial Tubarão, Serra/ES, até o local de 
transbordo do material nas imediações da obra. 

TONELADA 4.618,11  

 
3.2 - No preço estão inclusos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, lucro, tributos, impostos, 
taxas, contribuições, emolumentos e encargos de qualquer natureza ou espécie, bem como os custos 
com materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços ou outros custos necessários ao fiel 
cumprimento do contrato. 
3.3 - Como a presente contratação é sob demanda, a quantidade é variável, de acordo com a tonelada 
transportada.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
4.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado, até o 10º (décimo) dia 
útil do mês subseqüente à execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
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correspondente devidamente acompanhada das certidões de regularidade fiscais e trabalhista e do 
Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, sem o que, não será admitido qualquer 
pagamento. 

4.1.1 - Na Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá conter o registro do valor dos serviços, 
o valor líquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retenção na fonte, inclusive o ISSQN 
(quando for o caso), os quais serão retidos e recolhidos diretamente pela Contratante. 
4.1.2 - A critério da Contratante, poderá ser exigida da Contratada a apresentação das guias 
de recolhimento de tributos sujeitos a retenção na fonte, especialmente, no caso do 
Município não a disponibilizar pela internet. 
4.1.3 - Como os recursos financeiros para o pagamento da contratação são provenientes de 
recurso federal (Contrato de Repasse), o mesmo fica condicionado ainda à liberação pela 
Caixa Econômica Federal. 

4.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  
  VM  =  VF  x   12    x   ND 
                         100       360 

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

4.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
4.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
4.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais 
normas pertinentes a matéria. 
4.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 - O contrato terá início no dia de sua assinatura, sendo finalizado com a entrega, recebimento e 
pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários, ou seja, 31 de dezembro 
de 2021. 
5.1.1 - É vedada a assunção de obrigações que importem em necessidade de alocação de créditos 
orçamentários relativos a exercício financeiro futuro. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
6.1 -  A despesa oriunda do presente contrato correrá à conta de recurso advindo do Governo Federal, 
por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, 
(Contrato de Repasse N° 896672/2019/MDR/CAIXA) e contrapartida com recursos próprio do 
Município, à saber:  Projeto/Atividade: 2.093 - Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais - 
Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fontes de 
Recursos: 15100896672 - Contrato de Repasse N° 896672/2019 - Manutenção de Estradas Vicinais e 
10010000000 - Recursos Ordinários. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
7.1 - O serviço de transporte será realizado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, considerando ainda, a disponibilidade do material/carga junto à Arcelor 
Mittal Tubarão. 
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7.1.1 - Estima-se que toda a demanda administrativa será executada no prazo máximo de 04 
(quatro) meses, dependendo contudo, da disponibilidade do material/da carga junto à 
Arcelor Mittal Tubarão, conforme já informado anteriormente. 

7.2 - A execução do serviço deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  

7.2.1 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos deverá também emitir a 
Autorização de Carregamento Impressa, preenchida e entregue para cada motorista, sendo 
uma ordem por dia. Caso o motorista for realizar mais de uma viagem no dia é importante no 
momento da emissão ID que ele informe quantas viagens pretende realizar para que sejam 
emitidas no mesmo momento, sendo que na primeira viagem ele irá tirar a tara do caminhão 
e nas próximas não há necessidade, é só seguir direto para o pátio de carregamento. A ID tem 
validade de 24 horas, passando este prazo o motorista deverá realizar todo o procedimento 
novamente (nova autorização de carregamento, passar na balança, pedir emissão de novas 
ID´s e tirar a tara). 
7.2.2 - A Autorização de Carregamento deverá ter o nome completo do motorista, placa do 
veículo (cavalo), a placa do veículo caminhão truck, data, assinatura e carimbo do cliente 
(alguém responsável pelo transporte), nome da empresa transportadora e assinatura do 
motorista. 
7.2.3 - O carregamento será realizado de segunda a sexta feira de 07:00 às 16:00 horas (exceto 
feriados normas da empresa). 

7.3 - O transporte da carga se dará da sede da Arcelor Mittal Tubarão, à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 526, Bairro Polo Industrial Tubarão, Serra/ES, até o local de transbordo do material nas imediações 
da obra (Comunidade de Vargem Grande e Comunidade do Vargedo, neste Município de Afonso 
Cláudio/ES), em dias úteis, no horário de 07:00 às 16:00 horas ou conforme indicado pela Secretaria 
Requisitante no respectivo instrumento.  
7.4 - O veículo a ser utilizado no transporte deverá atender às especificações mínimas descritas na 
Tabela do Item 2 deste Termo de Referência. 
7.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, nos termos do 
art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

7.5.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do serviço com a especificação demandada e com a proposta apresentada, 
atestado por escrito.  
7.5.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade, especificação e quantidade do objeto 
e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

7.6 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
7.7 - No caso de o(s) objeto(s) ser(em) entregue(s) em desconformidade, a Contratada será notificada 
da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 
(cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda 
estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 
7.8 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
7.9 - A Contratada, em tempo hábil, poderá solicitar a prorrogação do prazo previsto no item 6.2, desde 
que justifique, comprove suas alegações e apresente nova data para o cumprimento do objeto 
contratado, suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à 
Contratada acerca da decisão da Contratante. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
8.1 - DA CONTRATADA:  
8.1.1 - Executar o objeto conforme especificações, prazo e condições estabelecidas neste instrumento. 
8.1.2 - Cumprir a Portaria Nº 280, de 29 de junho de 2020, do Minitério do Meio Ambiente. 
8.1.3 - Realizar o cadastro no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
- SINIR, do Ministério do Meio Ambiente (“Sistema”). 
8.1.4 - Acessar o sistema e apresentar tempestivamente as informações necessárias ao Controle de 
Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR. 
8.1.5 - Garantir a qualidade e as perfeitas condições do objeto executado. 
78.1.6 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
8.1.7 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à execução do objeto. 
8.1.8 - Manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital de Licitação. 
8.1.9 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas. 
8.1.10 - Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais danos ou prejuízos que venha a sofrer seu 
quadro funcional ou coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência do transporte e 
entrega do material, objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem responsabilidades ou ônus 
ao Município, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. 
8.1.11 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe 
sejam impostas pelas autoridades. 
8.1.12 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração 
Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
8.1.13 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros.  
Contratada para terceiros.  
 
8.2 - DA CONTRATANTE:  
8.2.1 - Receber o objeto no dia e hora estabelecidos na Ordem de Serviço. 
8.2.2 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
formalmente designado. 
8.2.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos cabíveis que venham a ser solicitados pelos 
empregados da Contratada ou por seus prepostos. 
8.2.4 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à execução dos serviços. 
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais 
8.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  
9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

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

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

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

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

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

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

LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 

CONTRATANTE 
 

_______________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE 
CONTRATADA 

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


