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PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva, conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque da Lagoa, 

localizado na Sede do Município, com fornecimento de mão de obra especializada, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e equipamentos necessários à 

execução dos serviços, conforme especificações contidas na solicitação da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos.  

DATA DE ABERTURA: 07/08/2020 

HORÁRIO: 09h00. 

LOCAL: Sala da CPL-Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 28.840.427/0001-17, situada à Rua 

Fritz Von Lutzow, nº 217, Centro, Baixo Guandu-ES, CEP: 29.730-000,0 na pessoa do Pregoeiro 

Oficial do Município, Sr. Sandro Márcio Zamboni, devidamente nomeado na forma da lei, através 

das Portarias nº 023/2013 e 008/2020, torna público que, com base na Lei Federal 8.666//1993 e 

suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelas Leis Complementares nº 123/2006, 

128/2010, 147/2014 e 155/2016, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo menor preço por Lote, visando a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, conservação de 

paisagismo e jardinagem, do Parque da Lagoa, localizado na Sede do Município, com 

fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, veículos, máquinas, insumos, 

produtos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 

especificações contidas na solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através do 

processo administrativo nº 3.665/2020, devendo os envelopes contendo a proposta e os 

documentos para habilitação serem entregues no Setor de Protocolo Geral do Município, 

localizado no Novo Prédio da Sede da Prefeitura Municipal, à Rua Fritz Von Lutzow, nº 217, 

Centro, Baixo Guandu/ES, até o dia 07 de agosto de 2020, até às 08h30, sendo que os mesmos 

serão abertos às 09h00 do mesmo dia. O Edital poderá ser retirado no site: pmbg.es.gov.br ou 

solicitado, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com, ou pessoalmente dirigindo-se à 

CPL/PMBG/ES, à Sala nº 102, no prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 

 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva, conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque da Lagoa, 

localizado na Sede do Município, com fornecimento de mão de obra especializada, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas na solicitação da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme especificações constantes dos anexos 

VII e VIII, partes integrantes deste Edital, para todos os fins legais. 

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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II- DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1- Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.2- DA PARTICIPAÇÃO SEM EXCLUSIVIDADE DE ME/MEI/EPP  

 

2.2.1-Poderão participar da presente licitação, com “preferência”, mas sem exclusividade, às 

Microempresas, os Micro empreendedores Individuais e as Empresas de Pequeno Porte, tendo em 

vista o cumprimento do disposto nas Leis Complementares n°123/2006, alterada pelas Leis 

Complementares nº 128/2008, 147/2014, 155/2016 e o Decreto Municipal nº 5.807/2017.  

 

2.2.2- Nos termos dos Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, as 

Microempresas, MEIS e as Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação da Regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

2.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

 

2.2.4- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.2, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da lei 

8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para contratação. 

 

2.2.5- Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a 

melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

2.2.6- A ME/MEI/EPP que desejar usufruir dos benefícios de que tratam as Leis Complementares 

nº 123/06, 128/10, 147/14 e 155/16, deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 

documentos de Credenciamento a Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP do Anexo IX. 

 

2.2.6.1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão 

comprovar seu enquadramento e condição através de apresentação da Declaração de 

Enquadramento Registrada na Junta Comercial da Sede da licitante, ou pela apresentação da 

Declaração Simplificada emitida pela Junta Comercial da Sede da licitante, facultado ao 

Pregoeiro, se for o caso, promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento do 

LICITANTE como Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei.  
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2.3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS ME/MEI/EPP - Leis Complementares 

nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016: 

 

2.3.1- poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as exigências deste 

edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e suas alterações, enquadradas como Microempresa, MEI ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

 

2.3.2- Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 

licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  

 

2.3.2.1- Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, no ano 

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).   

 

2.3.2.2- Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,01(trezentos sessenta mil reais e 

um centavo) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

 

2.3.2.3- MEI- Micro Empreendedor Individual- a pessoa jurídica, inscrita de forma simplificada 

na Secretaria da Receita Federal, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta inferior à 

R$81.000,00 (oitenta e um mil Reais); 

 

2.3.3- Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações a Microempresa, o MEI ou a EPP:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos - calendários anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações.  
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2.3.4- Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)-estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

b)-estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso; 

c)-estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 

d)-não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

2.3.5- 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 setores técnicos da 

Municipalidade; 

c-conduzir a sessão pública; 

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 do certame, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h-registrar os preços ofertados na Ata de Registro, desde que compatíveis com as condições 

estabelecidas neste edital; 

i-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

j-encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

III- DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.1.1- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.1.2- Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.3- Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 

trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

3.2- Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 
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3.3- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.4- Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.5- Para fins de CREDENCIAMENTO a licitante interessada deverá: 

 

3.5.1- Em caso de a licitante ser representada por SÓCIO ADMINISTRADOR ou 

proprietário deverá apresentar no Credenciamento: A)- A CARTA CREDENCIAL conforme 

modelo do ANEXO I, sem necessidade de reconhecimento de firma em cartório, uma vez que o 

participante será o próprio sócio ou proprietário; B)- a Cópia do Contrato Social, Estatuto Social ou 

Ficha de Firma Individual ou MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)-  a 

cópia autenticada da Carteira de Identidade ou Documento equivalente do Representante legal 

(Sócio Administrador ou Proprietário) ou a original para ser autenticada no momento da licitação; 

D)- A Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E)- Cópia 

autenticada da Declaração de Enquadramento de ME/EPP, arquivada na Junta Comercial quando do 

registro da empresa, ou a Declaração Simplificada emitida nos últimos 30 (trinta) dias pela Junta 

Comercial; F)- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação conforme modelo 

do Anexo III;  

 

3.5.2- Em caso de a licitante ser representada por PROCURADOR, deverá apresentar no 

momento do Credenciamento: A)- A CARTA CREDENCIAL, conforme o modelo do ANEXO I,  

com reconhecimento de firma em Cartório da assinatura do Representante Legal que outorgou a 

representação; B)- A cópia do Contrato Social ou Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual ou 

MEI, devidamente arquivado no órgão de Registro da licitante; C)- A Carteira de Identidade do 

Representante Legal e do Procurador, original ou cópia autenticada em Cartório; D)- A Declaração 

de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E)- Cópia autenticada da 

Declaração de Enquadramento de ME/EPP, arquivada na Junta Comercial quando do registro da 

empresa, ou a Declaração Simplificada emitida nos últimos 30 (trinta) dias pela Junta Comercial; 

F)- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação conforme modelo do Anexo 

III; 

 

3.5.3- A CARTA CREDENCIAL não será substitiuída por Procuração com fins Genéricos, 

outorgada ao Procurador, a menos que a Procuração tenha fins específicos para a participação em 

licitações públicas; 

 

3.5.4-O Pregoeiro, a fim de ampliar o número de participantes à fase de lances, poderá nesta fase de 

credenciamento, emitir documentos ou certidões pela internet, imprimir declarações que por lapso 

não forem apresentadas no credenciamento, autenticar documentos de identidade de representantes, 

sócios ou proprietários, proceder consultas e diligências em sites da JUCEES e RFB, sendo certo 

que apenas por motivos insanáveis, qualquer licitante não será credenciado a próxima fase;  

 

IV- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DECLARAÇÃO DE OPÇÃO ME/EPP E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Opção de 

ME/EPP (anexos III e IX ao Edital) deverão ser apresentadas FORA dos Envelopes I e II. 
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4.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 

todos os dados que identifique a empresa e/ou pessoa física, os seguintes dizeres: 

 

Envelope I – Proposta 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO 

SEMAD/BG-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

Nome do proponente:_____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Envelope II – Habilitação 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO 

SEMAD/BG-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

Nome do proponente:_____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

4.3- A proposta deverá ser elaborada e impressa em papel timbrado da proponente redigida em 

língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

 

4.3.1- Quando a proposta não for elaborada em papel timbrado da empresa, deverá conter o carimbo 

do CNPJ da proponente em todas as suas folhas. 

 

4.4- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio 

desde que apresentado 24 (vinte quatro) horas antes do horário previsto para entrega da 

documentação e proposta. 

 

V- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 – PROPOSTA 
 

5.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

5.1.1- Cabeçalho contendo todos os dados que identifique o licitante, inclusive email oficial; 
 

5.1.2- Número do processo que iniciou a presente contratação e número do Pregão; 

 

5.1.3- Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do modelo 

de proposta– Anexo II deste Edital. 
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5.1.4- Preço unitário (MÊS) e total (ANUAL), em moeda corrente nacional, em algarismo com duas 

casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  

 

5.1.4.1- Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas os custos e despesas 

diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação. Valor Global em algarismo e por 

extenso. 
 

5.1.5- Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. 

 

5.1.6- Prazo de Início dos Serviços: 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviços; 

 

5.1.7- Prazo de Execução: 12 (doze) meses após a ordem de serviços; 

 

5.1.8- Prazo de Vigência: 12 (doze) meses após a publicação do contrato; 
 

5.1.9- Valor Global de no máximo: R$420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais). 

 

 

VI- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II “HABILITAÇÃO” 
 

O Envelope II "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 

6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com a última alteração (se houver); 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

6.1.3- Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.1.2 deste subitem; 

 

6.1.4- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

6.1.5- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2- REGULARIDADE FISCAL 

 

6.2.1- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ), emitida nos últimos 30 (trinta) dias, que comprove CNAE com atividades pertinentes ao 

objeto licitado: Serviços de paisagismo, jardinagem, Manutenção de áreas verdes e/ou correlatos; 

 

6.2.2- prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, quando devido; 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 021/2020 Página 8 

6.2.3- prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, através de apresentação de Alvará de Licença e 

Localização ou outro documento que comprove seu atual endereço oficial; 

 

6.2.4- prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda 

Nacional através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  

 

6.2.5- prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

6.2.6- prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

6.2.7- prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 

de Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

6.2.8- prova de regularidade de débitos trabalhistas inadimplidos, através de Certidão emitida pelo 

TST– Tribunal Superior do Trabalho; 

 

6.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

6.3.1- Prova de inexistência de pedido de Concordata e Falência, conforme certidão emitida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado da Sede da licitante, na forma do Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/1993 

e suas atualizações; 

 

6.3.2- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

6.4– OUTRAS DECLARAÇÕES e DOCUMENTOS 

 

6.4.1- Declaração de que Não Emprega Menor, conforme Anexo V. 

6.4.2- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo, conforme Anexo VI.  

6.4.3- Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, conforme Anexo IX; 

6.4.4- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo X; 

6.4.5- Declaração Independente de Proposta, conforme Anexo XI; 

6.4.6- Declaração de Visita Técnica Facultativa, conforme Anexo XII; 

6.4.7- Declaração de Capacidade Técnica e Operacional, conforme Anexo XIII; 

6.4.8- Declaração de Cumprimento das Normas Ambientais e de Segurança, conforme Anexo XIV; 

 

6.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

 

6.5.1 Registro da Empresa e Corpo Técnico no CREA/CAU/CFT/CFTA:  

 

A participação de empresas ou profissionais no certame licitatório, objeto deste contrato, se dará 

mediante comprovação dos seguintes documentos: 
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6.5.1.1- Da Licitante: Apresentar Registro ou Inscrição da empresa e do(s) responsável(is) 

técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia– CREA, ou no CAU- Conselho 

Regional de Arquitetura, ou no CFT ou no CFTA- Conselho Federal dos Técnicos ou Técnicos 

Agrícolas, ou outro órgão regulamentador da categoria/atividade, da região da Sede da empresa, 

onde demonstre estar habilitada para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 

conservação de paisagismo e jardinagem de parques, praças, áreas, e correlatos, etc. 

 

6.5.1.2- Do Responsável Técnico da Licitante: Apresentar Registro ou Inscrição do(s) 

responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia– CREA, ou no CAU- 

Conselho Regional de Arquitetura, ou no CFT ou no CFTA- Conselho Federal dos Técnicos ou 

Técnicos Agrícolas, ou outro órgão regulamentador da categoria/atividade, da região da Sede da 

empresa, onde demonstre estar habilitado (a) para execução de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva, conservação de paisagismo e jardinagem de parques, praças, áreas e 

correlatos, etc. 

 

6.5.1.2.1- Para comprovação da capacidade técnica profissional, a licitante deverá designar 

Profissional(is) de nível(eis) superior, ou técnico, reconhecido(s) e registrado(s) pelo 

CREA/CAU/CFT/CFTA, etc, pertencente(s) ou não do quadro permanente da empresa na data da 

abertura da licitação como Responsável(eis) técnico(s) pela execução dos serviços objeto da 

licitação. O(s) Responsável(eis) técnico(s) não pertencentes do quadro permanente da empresa 

deverão, em carta específica, declarar ciência e concordância em executar os serviços em tela. 

 

O(s) profissional(is) designados deverão ser detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU/CFT/CFTA, etc, da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico: 

 

6.5.1.2.1.1- CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço 

relativo a: para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva, conservação de 

paisagismo e jardinagem de parques, praças, áreas e correlatos, etc. 
 

VII- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2- No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, de acordo 

com os modelos estabelecidos nos Anexos III e IX deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

7.3.1- Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

7.3.2- Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

7.3.3- Preços que estejam comprovadamente fora dos preços de mercado; 
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7.4- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

7.5- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

7.5.1- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

7.5.2- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

 

7.5.3- No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

7.6- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

7.7- O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

7.8- Os lances deverão ser formulados por Item/Lote, em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo 

pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

7.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

7.10- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

 

7.11- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço ofertado. 

 

7.12- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.13- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

 

7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 
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7.15.1- substituição e apresentação de documentos.  

 

7.15.2- verificação efetuada por meio eletrônico hábil das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados. 

 

7.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.17- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com o seu autor,  decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VIII- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO  

 

8.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer, deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, 

ficando as demais licitantes, desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista aos 

autos; 

 

8.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela autoridade competente à licitante vencedora e 

o encaminhamento do processo para homologação. 

 

8.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

8.4- Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

8.5- O recurso não terá efeito suspensivo, porém, o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6- A interposição de recurso não prejudicará a adjudicação dos itens que não forem objeto de 

impugnação. 

 

8.7- O Contrato será formalizado, com observância das disposições contidas nos Art. 54, 57 e 65 da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;  

 

8.8- O licitante que convocado para assinar o Contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado, dele será 

excluído, chamando os concorrentes subsequentes para fazê-lo, independente das sanções previstas 

neste edital e nos termos da lei.  

 

8.9- Tão logo colhidas as assinaturas no Contrato, o Município providenciará a sua publicação nos 

Órgãos Oficiais e, se for o caso, do ato que penalizar a licitante, de que trata o subitem anterior.  
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IX- DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

9.1- A prestação dos serviços deverá  ser feita nos locais indicados no objeto da licitação, de acordo 

com as requisições parceladas ou pela ordem de serviços emitida pela Municipalidade, correndo às 

expensas e riscos da Contratada, todas as despesas relativas à manutenção, transporte, carga e 

descarga. 

  

9.2- A contratada deverá prestar os serviços, no prazo de vigência da contratação, que é de até 12 

(doze) meses, e ainda de acordo com as exigências contidas neste edital e conforme as 

determinações advindas dos órgãos responsáveis de fiscalização contratual. 

  

9.2.1- O pagamento pelos serviços e produtos contidos, na(s) Notas Fiscais(s) ocorrerá em até 30 

(trinta) dias do aceite e ateste do seu recebimento pelo Gestor ou fiscal do contrato, que será 

indicado formalmente pela Secretaria solicitante. 

 

9.3- A Nota Fiscal que for apresentada com erro ou rasura será devolvida à Contratada para 

retificação e nova apresentação, passando a contar a data de pagamento a partir da nova 

apresentação.  

 

9.3.1- Os serviços prestados e os produtos fornecidos só poderão ser pagos/recebidos quando das 

perfeitas condições de funcionamento ou uso. 

 

9.4- O Contratado obriga-se a realizar às suas custas todas as análises que forem solicitadas pelo 

contratante a fim de comprovar a boa e perfeita qualidade dos serviços fornecidos, cujo laboratório 

será indicado pela Contratante. 

 

9.5- Considerando que para a prestação de serviços a licitante necessitará de produtos, materiais, 

equipamentos e ferramentas, específicos, tais equipamentos, ferramentas, materiais e produtos, 

deverão ser apresentados para análise técnica da fiscalização, em até 48 (quarenta e oito) horas após 

a assinatura do contrato, lavrando-se à termo, e antes de iniciar a prestação dos serviços, sob pena 

da contratante realizar o distrato, com a consequente aplicação das demais penalidades;  

 

9.6- Considerando que os equipamentos de refrigeração possuem pesos e tamanhos consideráveis, 

quando não for possível a execução dos serviços nos locais onde foram instalados, todos os custos e 

despesas de carga, descarga e transporte deverá ser suportado pela Contratada, exceto em casos 

específicos; 

 

X- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta do Orçamento Municipal, 

especificado para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: 

 

070- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos- SEMURB/BG-ES 

0701- Departamento de Serviços Urbanos  

0701.1545100202.182- Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e Outros  

Fonte de Recursos- 19900001000- Transferências Vinculadas-DNAE  

33903000000- Material de Consumo (115) 

33903900000- Outros Serviços de Terceiros- PJ (271) 
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XI- DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

11.1- O(s) pagamento(s) pela prestação dos serviços, será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria 

Municipal, contra entrega e aceite das Notas Fiscais pela fiscalização, em até 30 (trinta) dias. 

 

11.2- O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) contra entrega de Nota(s) 

Fiscal/Fatura(s) apresentada(s) quando da prestação dos serviços ou pela entrega do(s) produto(s), 

devidamente atestada(s) e visada(s) pelos Gestores/Fiscais indicados para a Contratação. 

 

11.3- Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou faltando os documentos exigidos                                                                                                                                                                                  

por Lei para liquidação (CNDs), as notas fiscais serão devolvidas à Contratada para correção, 

ficando estabelecido que o valor a ser pago deverá ser contado a partir da nova data da apresentação 

da nova Nota Fiscal já corrigida. 

 

11.4- O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer 

das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

 

11.5- deverão ser computados nos preços todos os tributos incidentes diretos e indiretos sobre os 

serviços e produtos, bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive 

carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade 

da empresa prestadora dos serviços. 

 

11.6- O pagamento das notas fiscais, será feito, mediante transferência ou depósito em conta 

bancária da Contratada, e somente em casos específicos poderá ser pago em cheque na Tesouraria. 

 

XII- DOS PREÇOS  

 

12.1- Os preços serão considerados pelo valor unitário: Mensal e Anual, expressos em moeda 

corrente, devendo também conter o valor total do item solicitado mesmo que não sejam cotados 

todos os itens.  

 

12.2- Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou 

excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo Mercado. 

 

12.3- não haverá reajustes de preços durante a contratação, ressalvada a manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato na forma estatuída pela Lei nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

 

12.4- deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre os serviços e produtos, 

bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e descarga, 

correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa 

fornecedora. 

12.5- O(s) pagamento(s) a CONTRATADA será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da PMBG-ES, de 

acordo com os preços estabelecidos no presente CONTRATO sendo que o prazo mínimo para o 

pagamento é de 30 (trinta) dias, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura e requisições, expedidas pelo 

Órgão Municipal competente. 
 

12.6- Valor Global de Referência da Contratação: R$420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil 

Reais); Valor Mensal de R$35.000,00; 
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XIII- DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1- A contratação será formalizada por meio de Contrato, nos termos deste edital.  

 

13.2- Para instruir a formalização da contratação, a liquidação e os pagamentos, o fornecedor 

deverá providenciar e encaminhar à SEMAD/BG juntamente com a Nota Fiscal, as Certidões de 

Regularidade e para Manutenção da Habilitação Fiscal, tais como: regularidade para com a Receita 

Federal, Receita Estadual e Receita Municipal, CRF/FGTS, Certidão de Regularidade Trabalhista, 

sob as pena, de a liquidação e os pagamentos não se concretizarem.  

13.2- Os Fiscais ou Gestores da Contratação, designados pela Secretaria solicitante, poderão 

providenciar a retirada eletrônica (pela internet) das certidões para manutenção da habilitação fiscal 

da Contratada, a fim de instruir mais rapidamente os processos para liquidação e pagamento das 

Notas Fiscais. 

 

13.3- O homologado, deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de convocação, 

comparecer à Sede da CPL/PMBG/ES para assinar as vias do Contrato oriundos desta licitação, ou 

para retirar um instrumento equivalente.  

 

XIV- DO PRAZO DE VALIDADE/SUSPENSA E CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

 

14.1– O prazo de validade/vigência desta contratação, será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da publicação do Resumo do Contrato no Diário Oficial. 

 

14.2– O cancelamento ou suspensão do Contrato, ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 

em lei. 

 

14.3- O Contrato, oriunda desta licitação, poderá sofrer Aditivos, nos termos dos Art. 57 e 65 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, quando devidamente justificados; 

 

14.3.1- Os contratos oriundos desta licitação serão estabelecidos nos termos da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações, podendo inclusive sofrer aditivos para acréscimos de prazos, 

quantitativos e preços. 

 

XV- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1- Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 

sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

 

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato; 

b) advertência escrita pelo descumprimento das cláusulas editalícias; 

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,33% (trinta e três décimos por cento), calculada 

sobre o valor total do contrato por dia de inadimplência, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, 

caracterizando a inexecução parcial; 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando a inexecução total do mesmo; 
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e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

 

15.2- As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração; 

 

15.3- As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar ao Município de Baixo Guandu. 

 

15.4- As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais sanções, quando 

cabíveis. 

XVI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2- Os contratos oriundos deste certame serão publicados na Imprensa Oficial. 

 

16.3- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na sede da Municipalidade, situada à Rua Fritz Von Lutzow, nº 217, 

Centro, Baixo Guandu/ES, após a celebração do termo de Contratação. 

 

16.4- Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.  

 

16.4.1- A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

16.4.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

16.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16.6- Integram o presente Edital: 

 

Anexo I- Modelo da CREDENCIAL; 

Anexo II- Modelo de Proposta; 

Anexo III- Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital; 

Anexo IV- Minuta do Contrato; 

Anexo V- Declaração de que não emprega menor; 

Anexo VI-  Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à Licitação; 

Anexo VII- Descrição dos Itens/Lotes; 
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Anexo VIII- Termo de Referência; 

Anexo IX- Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP; 

Anexo X – Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Público Municipal; 

Anexo XI- Declaração Independente de Proposta ou Proposta Independente. 

Anexo XII- Declaração de Visita Técnica Facultativa; 

Anexo XIII- Declaração de Capacidade Operacional; 

Anexo XIV- Declaração de Cumprimento das Normas Ambientais e de Segurança; 

 

16.7- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Baixo Guandu-ES. 

 

16.8- Naquilo em que for omisso, o presente Edital reger-se-á pelas Leis Federais n.º 8.666/1993 e 

suas alterações e 10.520/2002, pelas Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 

155/2016, e pelo Decreto Municipal n.º 5.807/2017 (Decreto Municipal que regulamenta a 

ME/MEI/EPP municipal), independente da transcrição das normas vigentes. 

 

16.9- Eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Pregoeiro através do tel.: (27) 

3732-8993, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com ou dirigir-se à sala da Comissão Permanente 

de Licitação, nº 102, do Novo Prédio Administrativo Municipal, situada à Rua Fritz Von Lutzow, nº 

217, Centro, CEP: 29.730-000, Baixo Guandu/ES. 

 

Baixo Guandu-ES, 17 de julho de 2020. 

 

 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

           Pregoeiro oficial 
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 

Firma....., com sede (endereço  completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº  .................. ,neste 

ato, representada por seu sócio-gerente Sr (a).....................portador(a) da cédula de identidade RG 

nº ...................., e CPF n º..................,  nomeia e constitui seu  representante o(a) senhor(a) 

................., portador(a) da cédula de identidade RG nº................. e CPF nº ...................., a quem 

confere poderes para representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, 

instaurado pelo  Município de Baixo Guandu - ES, em especial para firmar declarações e atas, 

apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou 

desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais  atos pertinentes ao certame acima 

indicado. 

  

Baixo Guandu-ES, 07 de agosto de 2020. 

  

  

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

Vr.  

Mensal 

Vr.  

12 meses 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 

conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque 

da Lagoa, localizado na Sede do Município, com 

fornecimento de mão de obra especializada, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, 

materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência e na solicitação da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos. 

Para execução dos serviços a contratada deverá possuir 

equipe de pessoal e equipamentos de no mínimo: 04 

(quatro) jardineiros ou profissionais especializados, 02 

(dois) auxiliares de serviços, 01 (um) caminhão ¾ para 

transporte de ferramentas, equipamentos, produtos e 

material oriundo da poda e 01 (um) veículo utilitário 

para locomoção e transporte de pessoal. 

35.000,00 420.000,00 

   TOTAL GLOBAL  420.000,00 
 

Valor Global: R$420.000,00 (_____________________________________________). 

 

Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. 

Prazo de Início dos Serviços: 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviços; 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses após a ordem de serviços; 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses após a publicação do contrato; 

 

Declaramos estarmos de acordo e nos submetemos a todas as condições do Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 021/2020 e à legislação supra e infra. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 07 de agosto de 2020. 

  

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

 

 

 

 

  A (o) ______________________________________por intermédio do seu 

representante ou procurador declara ao Município de Baixo Guandu-ES que atende a todas as 

condições de habilitação no processo licitatório Edital de Pregão Presencial nº 021/2020. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 07 de agosto de 2020. 

  

   

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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ANEXO IV 

 

MODELO DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAIXO GUANDU E A FIRMA_____________________________PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 

CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, PAISAGISMO E JARDINAGEM 

DO PARQUE DA LAGOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.  
 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, situada à Rua Francisco Ferreira, n.º 40 - centro, inscrita no 

CNPJ sob n.º 28.840.427/0001-17, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representada pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. ADONIAS MENEGÍDIO DA 

SILVA, brasileiro, casado, portador do C.P.F. n.º ___________ e RG nº _________e a firma 

“_____________”, sito à __________________, no Município de _________, inscrito no CNPJ sob 

nº ___________________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.º 

________________, RG sob o n.º _____________, CPF sob n.º _________________, firmam o 

presente, visando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva, corretiva, conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque da 

Lagoa, localizado na Sede do Município, com fornecimento de mão de obra especializada, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e equipamentos necessários à 

execução dos serviços, conforme especificações contidas no Termo de Referência e na 

solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, partes integrantes do presente 

CONTRATO independentemente de transcrição, nas condições a seguir aduzidas: 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pela pelas disposições constantes 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, processo administrativo n.º 

3.665/2020, Edital de Pregão Presencial nº 021/2020 e proposta apresentada pela 

CONTRATADA, partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, 

corretiva, conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque da Lagoa, localizado na Sede 

do Município, com fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, veículos, 

máquinas, insumos, produtos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência e na solicitação da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos e obedecendo aos critérios estabelecidos neste CONTRATO, 

conforme especificações a seguir: 
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Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva, conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque da 

Lagoa, localizado na Sede do Município, com fornecimento de mão de obra 

especializada, ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e 

equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência e na solicitação da Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos. 

Para execução dos serviços a contratada deverá possuir equipe de pessoal e 

equipamentos de no mínimo: 04 (quatro) jardineiros ou profissionais especializados, 02 

(dois) auxiliares de serviços, 01 (um) caminhão ¾ para transporte de ferramentas, 

equipamentos, produtos e material oriundo da poda e 01 (um) veículo utilitário para 

locomoção e transporte de pessoal. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECUÇÃO 
 

O objeto deste CONTRATO será executado em regime de fornecimento por preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

O preço para execução do objeto do presente contrato é o abaixo relacionado: 

 
 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

Vr.  

Mensal 

Vr.  

12 meses 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 

conservação de paisagismo e jardinagem, do Parque 

da Lagoa, localizado na Sede do Município, com 

fornecimento de mão de obra especializada, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, 

materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência e na solicitação da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos. 

Para execução dos serviços a contratada deverá possuir 

equipe de pessoal e equipamentos de no mínimo: 04 

(quatro) jardineiros ou profissionais especializados, 02 

(dois) auxiliares de serviços, 01 (um) caminhão ¾ para 

transporte de ferramentas, equipamentos, produtos e 

material oriundo da poda e 01 (um) veículo utilitário 

para locomoção e transporte de pessoal. 

35.000,00 420.000,00 

   TOTAL GLOBAL  420.000,00 
 

Valor Global: R$420.000,00 (_____________________). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- No preço contratual, estão incluídos todos os custos e despesas, 

diretas e indiretas concernentes à contratação, assim como as decorrentes de impostos e taxas de 

qualquer natureza para o cumprimento fiel do presente CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O pagamento será efetuado mensalmente, contra apresentação da 

Nota Fiscal, apresentadas juntamente com as requisições expedidas pela CONTRATANTE no mês 

anterior. 
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CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O presente CONTRATO terá sua vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação. O prazo 

de execução dos serviços será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ordem de Serviços, 

podendo ser prorrogado nos termos da lei federal nº 8.666/1993 e à critério da administração. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA se compromete a iniciar a execução do objeto 

em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviços. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Os serviços serão executados contra requisições da Secretaria 

Municipal de Administração, parceladamente, podendo os quantitativos seres reduzidos ou 

acrescidos, à critério da CONTRATANTE dentro do que possibilita a lei.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Todos os materiais, produtos, ferramentas, veículos, máquinas e 

equipamentos utilizados durante o período contratual, deverão ser objeto de liberação da 

fiscalização, da contratação, considerando a especificidade da presente contratação e as questões de 

segurança e ambientais envolvidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO- O contrato poderá sofrer aditivos de acréscimos aos prazos de vigência 

e de execução, acréscimos de quantitativos e preços, nos termos dos Art. 57 e 65 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações, quando devidamente justificados pela administração em processo 

específico. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS PENALIDADES 
 

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e suas atualizações, garantida prévia e 

ampla defesa em Processo Administrativo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O Objeto contratado será executado mediante requisições de serviços 

expedidas pela Secretaria solicitante através do gestor/fiscal designado para o contrato, e iniciado 

em no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviços pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O não cumprimento dos prazos de execução, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas neste instrumento, e demais elencadas na Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas atualizações. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO– No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas 

ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) Multa; 

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviços; 

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu – ES; e, 

d) Declaração de inidoneidade. 
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PARÁGRAFO QUARTO- Será aplicada a multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) do 

valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando 

solicitado pela CONTRATADA e sem justa causa, ou deixar de cumprir dentro do prazo 

estabelecido a obrigação assumida. 

 

PARÁGRAFO QUINTO– Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 

quando a CONTRATADA: 
 

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

c) Desatender as determinações da fiscalização; 

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços e/ou deixar que os serviços fiquem 

paralisados mais de 24 (vinte e quatro) horas; 

e) Não iniciar sem justa causa, a prestação de serviços no prazo fixado. 
 

PARÁGRAFO SEXTO- Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, 

quando a CONTRATADA: 

 

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 05 (cinco) dias na execução dos serviços; 

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o contrato; 

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 

ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO- Quando o objeto contratado não for executado, no prazo estipulado, a 

suspensão do direito de participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e 

perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste 

CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO OITAVO- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a 

CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 

dolosa ou revestida de má fé, a juízo da CONTRATANTE, independentemente das demais sanções 

cabíveis: 

 

a) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do 

julgamento de pedido de reconsideração do recurso. 

 

PARÁGRAFO NONO- A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar dos pagamentos o 

valor de qualquer multa por ventura imposta a CONTRATADA, em virtude do descumprimento das 

condições estipuladas neste CONTRATO e que não sejam determinantes de rescisão contratual. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia, além da perda 

desta, responsabilizará a CONTRATADA a diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 
 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente CONTRATO nas hipóteses 

previstas no Artigo 78 Inciso I a XVII da Lei n.º 8.666/93 e suas atualizações, sem que caiba a 

CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO- A prestação dos serviços objeto do presente contrato, poderá ser suspenso 

ou suprimido à critério da administração, à qualquer tempo, sem que caiba à CONTRATADA, 

direito a indenização de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA GARANTIA E DAS RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATADA depositará na Tesouraria da PMBG-ES, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

assinatura do presente, 1% (um por cento) de seu valor, a título de Garantia Contratual, que será 

liberada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do CONTRATO, podendo optar por 

quaisquer das modalidades previstas no Parágrafo 1º do Art. 56 da Lei 8.666/1993: I-Caução em 

Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, III-Seguro Garantia ou III-Fiança bancária.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATANTE, caso a CONTRATADA não tenha cumprido o 

disposto nesta cláusula no prazo estipulado, procederá à imediata rescisão contratual, e/ou o 

desconto no ato do 1º (primeiro) pagamento, ou nos pagamentos subsequentes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA se responsabilizará pela prestação de serviços, 

mediante a apresentação das requisições, que deverão ser assinadas pelo responsável e Gestor/fiscal 

do Contrato, devidamente designado pela Contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar os serviços que 

não atenderem as especificações exigidas ou que não cumpram as especificações técnicas devidas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO- Se a Contratada não possuir os equipamentos, ferramentas, mão de 

obra, materiais e produtos, etc, para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá 

apenar, suspender ou rescindir o presente Contrato, até que sejam os tais providenciados, na forma 

da lei. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- Havendo renovação contratual, a GARANTIA deverá ser também 

renovada, pelo mesmo período; 

 

PARÁGRAFO SEXTO- Antes da primeira medição dos serviços executados a Contratada deverá 

ter recolhido a Anotação de Responsabilidade Técnica ao CREA ou CFTs e apresentado à 

fiscalização para arquivamento da guia, que será recolhido sobre o valor do contrato; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO- Caso sejam utilizados produtos químicos para capina química, ou 

adubos e corretivos para o solo, específicos, que demandem registros e permissões dos órgãos 

fiscalizadores, antes do uso, deverá ser providenciado pela CONTRATADA, tais licenças e/ou 

liberações; 
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CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS 
 

Os recursos para fazer face às despesas deste Contrato correrão à conta do Orçamento Municipal 

em vigor à saber: 

 

070- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos- SEMURB/BG-ES 

0701- Departamento de Serviços Urbanos  

0701.1545100202.182- Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e Outros  

Fonte de Recursos- 19900001000- Transferências Vinculadas-DNAE  

33903000000- Material de Consumo (115) 

33903900000- Outros Serviços de Terceiros- PJ (271) 

 

CLÁUSULA NONA– CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE DA EXECUÇÃO: 
 

9.1.1- Executar os serviços estritamente de acordo com as normas, projetos, planos de trabalho, 

memorial descritivo, termo de referência e especificações fornecidos pela Municipalidade; 

 

9.1.2- Fornecer todas os materiais, produtos, mão de obra especializada, ferramentas e 

equipamentos, veículos, etc, que serão utilizados na execução dos serviços, os quais deverão ser 

previamente aprovados pela fiscalização; 

 

9.1.3- Na execução dos serviços, deverão ser observadas todas as Normas e Resoluções, aprovadas 

pelo CONFEA, CREA, CFT, ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO, 

quando for o caso, para Serviços de Manutenções de jardinagem e paisagismo. 

 

9.1.4- As condições exigíveis de participação dos intervenientes em Serviços de Manutenções de 

jardinagem e paisagismo, são as definidas nas Normas Específicas. 

 

9.1.5- Responder, em relação aos seus técnicos/empregados por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c)Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações: 

e) Vales- Refeição, quando devido; 

f) Vales-Transportes, quando devido; 

g) Outros que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo e Convenção 

Coletiva da Categoria, apresentando à fiscalização a comprovação do efetivo recolhimento 

dos valores correspondentes à nota fiscal/fatura. 
  

9.1.6- Não será permitida a apresentação de certidões negativas como comprovação do pagamento 

dos encargos acima descritos. 
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9.1.7- Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais, decorrentes de falhas ou 

irregularidades na prestação dos serviços, que direta ou indiretamente executar nos horários em que 

atuar, exceto quando esta comprovar que os danos materiais ou a pessoas decorreram de casos 

fortuitos ou força maior. Tal responsabilidade se estende aos danos materiais ou pessoais causados 

ao próprio pessoal da Licitante, material, equipamentos e instalações, bem como e de igual modo, 

aos da SEMAD/BG/ES, seus prepostos e de terceiros. 

 

9.1.8- Dotar seus empregados de equipamento de proteção individual, conforme preceituado pelas 

Normas de Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

9.1.9-Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da PMBG/ES, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com a SEMAD/BG; 

 

9.1.10- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Prédio e 

Instalações da PMBG/ES; 

 

9.1.11- Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus técnicos e prepostos no recinto da PMBG/ES; 

 

9.1.12- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 

9.1.13- Os serviços poderão ser executados dentro e fora do horário comercial, de forma a permitir 

a conclusão dos mesmos dentro do prazo previsto no contrato; 

 

9.1.14- O transporte de materiais, equipamentos, operários, bem como pessoal técnico referente a 

execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada, que deverá disponibilizar pessoal, 

veículos e equipamentos em número suficiente de dar conta de no mínimo três frentes de serviços 

concomitantemente; 

 

9.1.15- Após a conclusão dos serviços a Contratada se obrigará a executar todos os retoques e 

arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO, sem os quais não serão os serviços ou 

produtos recebidos definitivamente; 

 

9.1.16- Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados nos serviços deverão observar 

as prescrições do fabricante, de qualidade e compatível com o serviço a ser executado; 

 

9.1.17- Não serão aceito os serviços não incluídos nas especificações e não será admitido o 

emprego de materiais diferentes dos especificados, sem a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO; 

 

9.1.18- Qualquer necessidade de alteração nas Especificações, após a Contratação, deverá ser 

solicitada formalmente à fiscalização com a comprovação da impossibilidade de atender ao 

especificado; 

 

9.1.19- Especificações similares ou equivalentes deverão ser previamente submetidas à 

FISCALIZAÇÃO, antes da execução dos serviços; 
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9.1.20- A consulta sobre similaridade ou equivalência deverá ser efetuada pela contratada em tempo 

oportuno, não admitindo a FISCALIZAÇÃO que a referida consulta sirva para justificar o não 

cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato; 

 

9.1.21- Integram as obrigações da contratada a remoção e posterior reposição, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, de quaisquer móveis, divisórias, equipamentos ou utensílios para a perfeita 

execução dos serviços; 

 

9.1.22- A Contratada deverá alocar pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços, sendo 

que o pessoal alocado deverá trabalhar uniformizado, identificado através de crachás e dotado dos 

equipamentos de Segurança do Trabalho exigidos para cada tipo de atividade a ser desenvolvido e 

recomendado pelo Ministério do Trabalho; 

 

9.1.23- Os empregados, responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser identificados com 

fornecimento de nome, endereço e número do registro de identidade, devendo a Licitante a ser 

contratado, apresentar relação prévia de pessoal para a apreciação da fiscalização; 

 

9.1.24- A Contratada deverá prever em sua proposta e contratação a presença durante toda execução 

dos serviços, de profissional Responsável Técnico(s) de nível técnico ou superior, devendo suportar 

tal despesa, junto aos preços propostos; 

 

9.1.25- O local dos serviços deverá ser limpo periodicamente; e após o término de cada jornada de 

trabalho toda a área deverá ser limpa e sem impedimentos para pessoas e veículos; 

 

9.1.26- O local dos serviços deverá ser entregue livre de entulhos e caso necessite de rejuntamento 

deverá ser sinalizado; 

 

9.1.27- Deverá a Contratada apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de 

Serviços, o seu plano de trabalho, contendo detalhadamente as frentes de trabalho a serem atacadas 

inicialmente, para análise e aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, sendo certo que nenhum serviço 

será iniciado sem a entrega pela fiscalização das requisições; 

 

9.1.28- Caberá à Contratada, quando da necessidade de execução de serviços extras no decorrer dos 

serviços, a elaboração de planilha detalhada, para análise e aprovação prévia pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

9.1.29- Caberá a Contratada manter no local dos serviços o Diário de Serviços atualizado, bem 

como cópia de todos os projetos, especificações e planilhas contratuais; 

 

9.1.30- Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado à Fiscalização. 

  

9.1.30.1- Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários, dependerá de prévia e 

formal comunicação à Fiscalização e não implicarão em nenhuma forma de acréscimos ou 

majoração dos preços pactuados para a execução dos serviços licitados, razão pela qual será 

improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro, bem ainda, 

“horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o 

horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta licitação. 
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CLAUSULA DÉCIMA- DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 

publicação do presente CONTRATO, na forma da Lei. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO; 

 

A Fiscalização será exercida pelos seguintes servidores: Pela Secretária Municipal de 

Administração: Servidor: Adonias Menegídio da Silva- Secretário Municipal de Administração;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

São partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição: 

 

a) Processo Administrativo protocolizado sob o nº 3.665/2020 

b) Pregão Presencial n.º 021/2020; 

c) Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
 

Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO é o da 

Comarca de Baixo Guandu - Estado do Espírito Santo. 

 

E por estarem justos e Contratados, é o presente CONTRATO depois de lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que também assinam. 

 

Baixo Guandu - ES, ____ de _______ de 2020. 
 

 

CONTRATANTE: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU- ES 

Secretário Municipal de Administração: ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA 

 

 

CONTRATADA: 

NOME: 

CNPJ sob nº  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º________________________________ 

CPF: 

 

2º________________________________ 

CPF: 
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 (Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

 

 

A empresa: ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Firmamos o presente. 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto neste edital que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos quanto a 

participação da empresa no procedimento licitatório. 

 

Firmamos o presente. 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________
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ANEXO VII 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS/LOTES  

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 
 

ITEM Qt. UNID. ESPECIFICAÇÕES 

01 12 Mês PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, 

especializada para Execução dos Serviços de Manutenção preventiva, 

corretiva e conservação de paisagismo e Jardinagem na localidade 

denominada, PARQUE DA LAGOA, com emprego de mão de obra, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e 

equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. 

   Para execução dos Serviços a Contratada deverá possuir equipe de 

pessoal e equipamentos de no mínimo: 04 (dois) jardineiros ou 

profissionais especializados, 02 (dois) auxiliares de serviços, 01 (um) 

caminhão ¾ para transporte de ferramentas,  equipamentos, produtos e 

material oriundo da poda e 01 (um) veículo utilitário para locomoção e 

transporte de pessoal.  

 

Baixo Guandu, ____ de ___________ de 2020. 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1-OBJETO: 

 

1.1- Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços de Manutenção 

preventiva, corretiva e conservação de paisagismo e Jardinagem na localidade denominada, 

PARQUE DA LAGOA, com emprego de mão de obra, ferramentas, veículos, máquinas, 

insumos, produtos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. 

 

2-JUSTIFICATIVA  

 

A execução do serviço em tela atenderá as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos. A boa 

conservação, ordem e limpeza do parque da lagoa faz parte de seu planejamento estratégico que 

estabelece a necessidade do perfeito funcionamento da infraestrutura. 

A execução do serviço se dá em função da existência de áreas verdes e ajardinadas, 

aproximadamente 124 mil m², que necessitam de manutenção, o que demanda contratação de 

serviços especializados.  

A manutenção de áreas verdes e ajardinadas, controle de pragas e a saúde da flora melhora o 

aspecto físico da cidade, melhorando assim a sensação de bem estar do público.  

 

Devido à importância destes serviços, faz-se necessária a sua contratação, de forma contínua, 

passíveis de prorrogação por mais de um exercício financeiro, uma vez que não se dispõe de 

recursos materiais e humanos no Quadro de Pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos para 

realização dessas atividades, que são fundamentais para que possam dar cumprimento à função de 

manter a área verde limpa, com paisagismo e jardinagem a fim de garantir a efetiva participação da 

comunidade nas ações do Município. 
  

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

 
ITEM Quant. UNID. ESPECIFICAÇÕES 

01 12 Mês PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, 

especializada para Execução dos Serviços de Manutenção preventiva, 

corretiva e conservação de paisagismo e Jardinagem na localidade 

denominada, PARQUE DA LAGOA, com emprego de mão de obra, 

ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e 

equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. 
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   Para execução dos Serviços a Contratada deverá possuir equipe de pessoal e 

equipamentos de no mínimo: 04 (dois) jardineiros ou profissionais especializados, 

02 (dois) auxiliares de serviços, 01 (um) caminhão ¾ para transporte de ferramentas,  

equipamentos, produtos e material oriundo da poda e 01 (um) veículo utilitário para 

locomoção e transporte de pessoal.  

Valor Global: R$420.000,00 (_____________________). 

 

2.1. RECURSOS DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS  

Os serviços serão prestados de forma ininterrupta pela Contratada através de estrutura de equipes de 

trabalho para manutenção preventiva, corretiva e conservação de paisagismo e Jardinagem do 

Parque da Lagoa, contendo aproximadamente 124 mil m², localizado ao lado do Residencial Holz, 

às margens da BR-259 compreendendo:  

2.2. Equipamentos e Ferramentas necessários para execução dos serviços de manutenção 

preventiva, corretiva e conservação de paisagismo e Jardinagem do Parque da Lagoa: 

 Alicate bola côncavo bonsai em inox 

 Alicate de corte 

 Ancinho 03 dentes cabo plásticos 

 Carrinho de mão  

 Cavadeira de boca com cabo 

 Colher de pedreiro 

 Alicate de ponta fina 

 Conjunto ferramentas bonsai inox 

 Enxada com cabo 

 Enxadão com cabo 

 Facão  

 Foice com cabo 

 Lavadora de Alta pressão 

 Luva de Alta pressão 

 Luva para Jardinagem- PAR 

 Roçadeira para corte de grama 

 Pá quadrada com cabo 

 Cortador de grama gasolina ou energia 02 cv e uma roçadeira sthil 220 

 Pazinha estreita cabo de madeira 

 Pazinha larga cabo de madeira 

 Rastelo de plástico 

 Saco lixo 100 litros/ 200 litros 

 Tesoura de poda para jardim 

 Tesoura para jardim 

 Vassoura plástica 18 dentes madeira 120 cm6. 
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2.3. Equipe para Serviços de Manutenção, manutenção preventiva, corretiva e conservação de 

paisagismo e Jardinagem do Parque da Lagoa:  

Deverão ser executados diariamente, de segunda a sábado (exceto feriados), pela Contratada, 

podendo, em situações extraordinárias e a critério da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 

serem executados em domingos e feriados, por meio de uma equipe devidamente dimensionada 

para fazer frente ao volume de trabalho requerido cotidianamente pela frente de serviço, atuando em 

jornada regular de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.  

É de inteira responsabilidade da Contratada o treinamento e qualificação dos recursos de mão-de-

obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais 

exigências deste Termo de Referência.  

A equipe deverá estar necessariamente equipada com ferramental e demais equipamentos 

necessários ao desenvolvimento das atividades.  

É de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares da 

execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo exclusivamente a Contratada a 

responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentes por seus empregados ou 

prepostos.  

Estes serviços deverão ser executados rotineiramente, incluindo reformulação de canteiros, plantio e 

replantio de forrações, despraguejamento e poda de grama, adubação orgânica e química, cobertura 

com terra vegetal, irrigação e varrição periódica, combate às pragas principalmente formigas e 

cupins no parque.  

Serviços rotineiros de manutenção: 

Limpeza e varrição de toda a área do parque da lagoa, inclusive retirada de detritos e folhas da área 

de pedriscos, argilas expandidas, passeios com tijolos Inter travado, áreas de cabogramas, caixas de 

áreas, entre outros; 

 Remoção de plantas desnecessárias, galhos, sementes e plantas secas; 

 Erradicação de ervas daninha; 

 Corte dos gramados e podas de arbustos e canteiros, acerco das plantas afofamento e 

limpeza da área; 

 Irrigação Diariamente das áreas plantadas; 

 Aeração dos canteiros; 

 Catação de caramujos e controle químico ou natural, de eventuais pragas que estiverem 

proliferando; 

 Recolhimento dos detritos e destinação final ao local determinado pela contratante; 

 Executar sob supervisão, serviços de ajardinamento, conservação e limpeza; 
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 Preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina manual, capina química, corte 

replantio, adubações periódicas, irrigação, varreduras, pulverização simples e 

polvilhamento; 

 Recuperar os canteiros com plantios de plantas forrações quando apresentar alguma 

deficiência, ou forem subtraídas, ou morrer; 

 Fazer a repicagem, incluindo desmate, e o transporte dos resíduos gerados pela atividade 

executada; 

 Corte e poda de plantas diversas; 

 Fazer aplicação de esterco de boi curtido, terra vegetal ou substrato nas plantas de forrações 

quando for necessário; 

 Fazer adubação química da grama e adução foliar das plantas, quando for necessário; 

 

3- MATERIAIS E INSUMOS QUE PODERÃO SER MANIPULADOS PELA 

CONTRATADA, FORNECIDOS PELA CONTRATADA. 

 

O fornecimento dos materiais e insumos passíveis de medição será exclusivo para atender a 

execução dos serviços. 

 

3.1-Materiais e Insumos necessários para execução dos serviços:  

 

Calcário Dolo mítico  

Adubo super fosfato simples  

Adubo NPK 4.14.8  

Adubo químico 10.10.10  

Adubo químico plantio 8-28-16  

Adubo químico cobertura 20-05-20  

Adubo químico cobertura ureia  

Adubo químico cobertura sulfato de amônia  

Adubo foliar  

Adubo orgânico (esterco de gado)  

Formicida em pó/granulado  

Tutor em pinus - Diâmetro de 2,0cm x 60 cm (altura)  

Fungicida de contato  

Inseticida de contato  

Tinta PVa Externa 

Tinta para Piso 

Tinta à Óleo 

 

Todos os insumos e demais materiais serão de responsabilidade da contratada.  
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4. CONDIÇÕES GERAIS: 

 

4.1. As requisições para execução dos serviços deverão ser retiradas pela Contratada na 

SEMURB/BG/ES ou outro órgão indicado pela Unidade Gestora- SEMAFI/BG/ES, pessoalmente, 

quando convocada, no horário e dias de funcionamento da administração, quando o fiscal da 

contratação informará o local de operacionalização dos serviços, de acordo com o seu planejamento 

prévio e/ou plano de trabalho, a fim de causar o mínimo possível de danos à coletividade; 

 

4.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de mandar executar novamente, no todo ou em parte, 

os serviços que não atenderem as especificações contratuais. 

 

4.3. Caso haja interrupção ou atraso na realização dos serviços, a CONTRATADA entregará sua 

justificativa escrita em até 24 horas contados da paralisação. A justificativa será analisada pela 

CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação da execução conforme 

estabelecido contratualmente. 

 

4.4  Todas as despesas relativas à execução, tais como mão de obra, ferramentas, equipamentos, 

fretes, insumos e/ou transportes, correrão à custas, exclusivamente da CONTRATADA. 

 

4.5 A responsabilidade civil da Contratante será estabelecida de acordo com o Código Civil 

Brasileiro. 

 

4.5.1-A obrigação de ofertar água para irrigação, próximo ou nos locais de execução dos serviços é 

da administração municipal, nesse sentido, qualquer prejuízo, pela perda de plantas, por falta de 

irrigação, será assumido pela Contratante, porém, nos locais que já houver ponto, torneiras, 

poços, etc, com oferta de água, essa responsabilidade passa a ser da Contratada. 

 

4.6 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

4.7 A Contratada se obriga a não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 

4.8 O Contrato oriundo desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das 

partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

4.9 Os quantitativos poderão ser acrescidos ou decrescidos nos termos dos Art. 57 e 65 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 
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5- CONTROLE DA EXECUÇÃO 

5.1-A fiscalização da contratação será exercida pelo representante da Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos, Sr. Vitor Hugo Zandomênego, ou outro indicado futuramente pela UG-

SEMAD/BG/ES, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

 

5.1.1- O representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos deverá ter a experiência 

necessária para o acompanhamento e controle da execução deste tipo de contrato. 

 

5.1.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.2- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

5.3- Os serviços serão pagos por preço global mensal, conforme medições. 

 

6- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A dotação orçamentária que acobertará as despesas contratuais, é a especificada abaixo: 

070- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos- SEMURB/BG-ES 

0701- Departamento de Serviços Urbanos  

0701.1545100202.182- Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e Outros  

Fonte de Recursos- 19900001000- Transferências Vinculadas-DNAE  

33903000000- Material de Consumo (115) 

33903900000- Outros Serviços de Terceiros- PJ (271) 

 

7- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso desta licitação e da 

contratação são as previstas neste Termo. 

8- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Fica eleito o foro da cidade de Baixo Guandu/ES para dirimir dúvidas, referentes à contratação. 
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Fica assegurado ao Município de Baixo Guandu/ES, o direito de no interesse da Administração 

pública, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente contratação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

Baixo Guandu-ES, 17 de junho de 2020. 

Vitor Hugo Zandomênego 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO IX  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - ES 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que nossa é enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos das Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2019 

e Decreto Municipal nº 5.807/2017, para efeito de obtermos tratamento diferenciado no momento 

do certame licitatório. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

           

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 
 

 

ANEXO X  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM 

SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 

 

 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins que, não possui Proprietário ou Sócio- administrador, que seja Servidor da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES ou que possui qualquer tipo de vínculo de parentesco, 

com o Prefeito, o Vice - Prefeito, os Secretários e demais Servidores da Prefeitura Municipal de 

Baixo Guandu. 

 

Declara ainda que o (s) proprietário (s) ou o (s) sócio (s) administrador (es), não foram servidores 

deste Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à data marcada para a presente 

licitação. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO XI  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_________________________ (representante do licitante),  portador da Cédula de Identidade RG 

nº ____________ e do CPF nº ____________,  como representante legal devidamente constituído 

de poderes pela _________________________ (identificação do licitante),  inscrita no CNPJ nº 

____________,  doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente 

Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

Independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO XII  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que realizamos VISITA TÉCNICA, ao local onde serão 

executados os serviços e verificamos todas as condições e as dificuldades de realização dos 

mesmos, cientes de que nada mais teremos a questionar ou propor ação, após a realização da 

licitação.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO XIII  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - ES 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que possuímos pessoal e de equipamentos para a execução dos 

serviços e o cumprimento dos termos do objeto deste PP nº 021/2020, conforme disposto no Inciso 

II, do Art. 30, da Lei 8.666/93: 

 

  

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 
 
 

ANEXO XIV  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.665/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, E DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos todas as Normas Ambientais e de Segurança do 

Trabalho, instituídas pela legislação vigente no ordenamento nacional.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
 

 

 

 

 


