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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CASTELO, Estado do Espírito Santo, com sede a Avenida Nossa Senhora da Penha, 103, Centro,
Castelo-ES, torna público que, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente constituída pelo Decreto n°
18.186/2021, fará realizar, baseada no processo 11.776/2021, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, das Leis Complementares nº 123/2006, nº 147/2014 (Lei Geral das EI, ME e EPP),
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente nos termos do presente edital e respectivos anexos que passam a fazer parte
integrante para todos os efeitos, observando-se o seguinte: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A presente Tomada de Preços será realizado através de sessão pública no endereço indicado: Av. Nossa Senhora
da Penha, 103, Centro, Castelo, Espírito Santo.

1.2. Deverão ser entregues 2 (dois) envelopes, referentes à:
a) Proposta Comercial;
b) Documentação Habilitatória;

1.3.  Toda documentação constante no item 1.2 deverá ser entregue diretamente na COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, onde será realizado o protocolo dos envelopes até as 12:30 do dia 25/11/2021.

1.3.1.  Ressaltamos que será considerado o horário que será registrado nos envelopes,  como horário limite para
recebimento/protocolo dos envelopes, que não poderá ultrapassar as 12H 30MIN.

1.4. Serão observados as seguintes datas e horários para os procedimentos:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2021 – até no máximo – 12:30

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 25/11/2021 – às 13:00

1.4.1. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste edital, bem
como as propostas feitas por carta, telegrama, fax ou e-mail.

1.5. Das Retiradas do Edital:
1.5.1. As pessoas e/ou empresas interessadas em participar do presente certam poderão retirar o edital, documentos
integrantes  e  demais  anexos,  GRATUITAMENTE através  do  site:  www.castelo.es.gov.br/licitacoes ou  deverão
comparecer na Sala de Licitações e Compras no endereço indicado no item 1.1, em dias úteis, no horário de 09 as
15:00 horas, com pendrive para obtenção da cópia digitalizada.

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
2.1.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro em até, no
máximo,  02  (dois)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública,  através  de  e-mail,
licitacao@castelo.es.gov.br ou ainda, entregue no endereço especificado no item 1.1 deste edital, no setor – COMPRAS
E LICITAÇÕES, telefone (28) 3542 8520.

2.2. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos através do e-mail cadastrado no tem 2.1.

2.3.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas exclusivamente mediante divulgação na internet,
através dos sites https://ioes.dio.es.gov.br/dom e www.castelo.es.gov.br, e vincularão os participantes e a administração.

2.4.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois)  dias úteis,  contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência
e dos anexos, e/ou pela Assessoria Jurídica quando se tratar de matéria afeta às normas legais, podendo ser estendido
com justificativa.

mailto:licitacao@castelo.es.gov.br
http://www.castelo.es.gov.br/licitacoes
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2.5. Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele estabelecidas, obrigando-se a
acompanhar as publicações referentes ao processo no site  www.castelo.es.gov.br, bem como as publicações oficiais,
com vistas a possíveis alterações.

3. DO OBJETO
3.1. A presente licitação tem como objeto  Contratação de empresa especializada na área de construção civil  para
execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES E LAZER NA EMEIEF FORNO GRANDE,
NA COMUNIDADE DE FORNO GRANDE,  zona rural do Município de Castelo,,  sob o regime de empreitada, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Castelo, nos termos estabelecidos no Termo de Referência e seus
anexos e demais documentos que integram o presente edital. 

3.2. As especificações completas, assim como as quantidades estimadas dos serviços a serem executados, encontram-
se estabelecidas no Termo de Referência constante do ANEXO, como nos demais anexos que integram o presente
edital. 

3.3.  Os  serviços  previstos  neste  edital  de  Tomada  de  Preços  e  seus  anexos,  dele  fazendo  parte  integrante,
independente  de  transcrições  total  ou  parcial,  serão executados  de  acordo  com as especificações  e  quantitativos
estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados, a serem rigorosamente obedecidos na apresentação da
documentação e elaboração das propostas:

a) Termo de Referência com seus respectivos anexos; 
b) Planilha de Quantidades e Preços; Composição dos Preços; Cronograma Físico-Financeiro. 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO
4.1. As despesas para a execução do objeto da presente licitação ocorrerão à conta da respectiva dotação orçamentária
do exercício de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA FICHA FONTE DE RECURSOS

007.008.12.361.0043.1.221 44905100000 499 11130000000

4.2. O valor global estimado para a execução dos serviços é de R$ 590.579,59 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e
setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme Proposta de Preços constante do ANEXO. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1.  Somente  poderão  participar  da  presente  Tomada  de  Preços  as  empresas  cadastradas  no  Cadastro  de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Castelo – e que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento
até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme
previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, consolidada.

5.2.  As empresas participantes desta licitação deverão ser legalmente constituídas comprovando sua habilitação e
especialização no ramo do objeto conforme as condições expressas no presente edital,  seus anexos e legislação
pertinente.

5.3.  As empresas participantes deste certame deverão satisfazer as condições expressas no presente edital,  seus
anexos e legislação pertinente.

5.3.1.  Compete  a  cada  licitante  fazer  um  minucioso  exame  do  edital  e  das  condições  nele  estabelecidas,
obrigando-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.castelo.es.gov.br, tal como as
publicações oficiais, com vistas a possíveis alterações.
5.3.2. As proponentes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do edital, igualmente de todas as
condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento
como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.
5.3.3. A participação na licitação implica na aceitação integral dos termos deste edital e seus anexos.

5.4. Não será admitida a participação, nesta Tomada de Preços, de empresas:
5.4.1.  Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de
contratar com este MUNICÍPIO;
5.4.2.  Que tenham sido  declaradas  inidôneas  para  licitar  e/ou  contratar  com a  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
5.4.3.  Que entre seus dirigentes, gerentes, acionistas majoritários, sócios controladores, responsáveis técnicos,
haja alguém que seja servidor do MUNICÍPIO DE CASTELO;
5.4.4.  Que se encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou incorporação, se não atendido o
disposto no item 11.5.1.1;
5.4.5. Empresas enquadradas no art. 9º da Lei 8.666/93.

http://www.castelo.es.gov.br/
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5.5. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio ou grupos de empresas ou qualquer outra
modalidade de interdependência entre empresas licitantes. 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1. Até o 5º (quinto) dia útil antes da data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório desta licitação por irregularidades na aplicação da Lei 8.666/93 consolidada, devendo a Administração
julgar e responder à impugnação até o 3º (terceiro) dia útil antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

6.2. Até o 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a entrega dos envelopes, o licitante poderá impugnar as falhas
ou irregularidades que viciaram o edital, sob pena de decadência do direito, devendo a Administração julgar e responder
à impugnação.

6.2.1. Serão consideradas licitantes apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas.

6.3. A impugnação deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, indicando o número da
Tomada de Preços, assim como o telefone e o endereço eletrônico do impugnante.

6.4. Para fins de identificação de interposição da impugnação citada no subitem anterior, o impugnante deverá anexar,
por meio de arquivo eletrônico ou documental, devendo constar:

a) habilitação jurídica conforme consta no item 11.2 do Edital; 
b) documento de identificação com foto do representante legal; 
c) instrumento de procuração se for o caso;
d) documento de identificação com foto do procurador;
e) na condição de pessoa física deverá apresentar documento de identificação com foto. 
6.4.1. O não cumprimento do subitem anterior importará o não conhecimento da impugnação interposta.

6.5. Decairá do direito de impugnar o Edital, o interessado que não o fizer dentro do prazo legal, assim como não serão
conhecidas as impugnações protocoladas fora do local previsto no item 6.6 do Edital.

6.6.  As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Castelo, na Avenida
Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, CEP 29.360-000, no horário das 7:00 às 16:00 horas nos dias
úteis.

6.7. As impugnações interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.

6.8.  Acolhida a impugnação contra o Edital,  este será corrigido e será designada nova data para a realização do
certame, salvo quando esta não implicar em alteração na formulação das propostas.

6.9. Caso  a  Comissão  decida  pela  não  impugnação  do  ato  convocatório,  o  processo  será  encaminhado  para  a
autoridade competente para ratificar ou alterar a decisão da CPL.

6.10.  Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, observado o subitem 6.8.

6.11. É vedada à licitante a utilização de impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza meramente protelatório
ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão ou, se for o caso,
a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar penalidade.

7. DO CADASTRO DO FORNECEDOR
7.1.  As empresas interessadas em se cadastrar para participar desta Tomada de Preços, deverão entrar em contato
com o setor de Compras e Licitações, através do telefone (28) 3542 8520, ou no endereço: Avenida Nossa Senhora da
Penha, 103, Centro, Castelo, Espírito Santo, 29.360-000.

7.2.  As empresas deverão atender todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº
8.666/93, consolidada.

7.3. A empresa deverá apresentar a documentação exigida para o cadastro pela Prefeitura Municipal de Castelo-ES.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL 
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8.1.  Os  documentos  de  habilitação  e  de  proposta  comercial  deverão  ser  apresentados  em  02  (dois)  envelopes
separados, opacos, lacrados e indevassáveis, os quais deverão conter na parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS 000/2021
ABERTURA: 00/00/2020 AS 00:00
NOME DO PARTICIPANTE

ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS 000/2021
ABERTURA: 00/00/2020 AS 00:00
NOME DO PARTICIPANTE

8.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

8.3. O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, deverá conter os documentos/informações exigidos no item 11 deste edital, e o
Envelope nº 02 – PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos no item 12 do mesmo.

8.4.  A documentação  de  Habilitação e  Proposta  Comercial  deverão  ser  obrigatoriamente  apresentadas  em língua
portuguesa, de forma legível, sem emendas ou rasuras, dentro dos respectivos envelopes.

8.4.1.Não serão analisados quaisquer documentos que não estejam constantes dos envelopes de que trata este
item. 

8.5. A fim de facilitar o exame da documentação, os licitantes deverão apresentar seus documentos na ordem em que
estão listados neste edital.

8.6. Os documentos solicitados devem ser apresentados no original ou por cópia autenticada em cartório por tabelião de
notas, certificação digital ou por servidor do Setor de Compras e Licitações, à vista dos originais.

8.7. As documentações da Habilitação e Proposta Comercial deverão ser apresentadas em apenas uma via.

8.8. O licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua documentação de
Habilitação e de sua Proposta, não responsabilizando o Município de Castelo, em nenhuma hipótese, por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação, ou os resultados desta.

8.9. A veracidade  das  informações  e  eventuais  deficiências  no  atendimento  aos  requisitos  e  exigências  para  a
apresentação  da  documentação  de  Habilitação  e  Proposta  serão  consideradas  de  responsabilidade  exclusiva  da
licitante, acarretando-lhe a inabilitação ou desclassificação, conforme o caso, bem como a sua responsabilização na
forma da Lei e na forma prevista no presente edital

8.10. É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da documentação.

9. DA SESSÃO DE DISPUTA 
9.1.  Na data, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato, a
Comissão Permanente de Licitação verificará as credenciais  dos representantes das empresas licitantes,  conforme
previsto no item 10, e, em seguida, de posse dos envelopes devidamente lacrados e identificados, procederá à abertura
do primeiro, cujo conteúdo deverá ser rubricado pelos membros da Comissão e licitantes presentes.

9.2. Será procedida a abertura dos Envelopes de nº 01 – HABILITAÇÃO e, posteriormente, as documentações trazidas
pelos proponentes serão rubricadas por todos os licitantes presentes e pelos membros da Comissão, permitindo-se aos
interessados o exame dos mesmos no local.

9.3. O resultado da Habilitação será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos,
o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou posteriormente
através de publicação nos meios oficiais, o que deverá ficar expresso na ata de julgamento.
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9.4. Em caso de suspensão da sessão para análise e julgamento da documentação de habilitação, o resultado deverá
ser publicado no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e jornal de grande circulação, na
forma e prazo legais.

9.5.  Estando todos os licitantes presentes e havendo a desistência de interposição de recursos, o que deverá ser
expresso em ata, poderá ser realizada a abertura do envelope de Proposta Comercial nº 02, no mesmo dia.

9.6.  A CPL verificará as documentações apresentadas e aquelas que não atenderem às exigências estabelecidas no
edital  terão  devolvidos  os  envelopes  fechados  de  Proposta  Comercial  aos  respectivos  licitantes,  desde  que  haja
desistência expressa da interposição de qualquer recurso, ou então, após a denegação deste.

9.7. Caso não ocorra a desistência da interposição de recursos, serão os lacres dos envelopes de proposta comercial,
rubricados pela Comissão de Licitação e pelas licitantes presentes, e será aguardado o prazo para a interposição de
recurso, sendo o resultado do julgamento da habilitação publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, do
Município e jornal de grande circulação, na forma e prazo legais.

9.8. Das reuniões de abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial, serão lavradas atas circunstanciadas
que  mencionarão  todas  as  licitantes,  as  reclamações  e  questionamentos  feitos  e  as  demais  ocorrências  que
interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas serem assinadas pelos membros da Comissão e por todas
as licitantes presentes. Os interessados que estiverem ausentes serão devidamente intimados do resultado da reunião,
na forma da Lei.

9.9. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames, ficando a critério
dos membros da Comissão considerá-los ou não, não possuindo, entretanto, efeito de recurso, que tem procedimento
próprio

10. CREDENCIAMENTO 
10.1. Os representantes deverão apresentar FORA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E ANTES DA ABERTURA DOS
ENVELOPES:

10.2. FAZENDO-SE REPRESENTAR POR PROPRIETÁRIO, sócio ou diretor, este deverá comprovar através de cópia
autenticada de um dos documentos constantes abaixo nas alíneas “a” a “d”, conforme o caso, a condição alegada de
representante, e consequente posse de poderes para prática de todos os atos inerentes ao certame, junto à CÓPIA da
cédula de identidade ou documento equivalente:

a) registro comercial, no caso de empresa individual ou; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, observado as
exigências  do  novo  Código  Civil  e  da  Lei  11.127,  de  28  de  junho de  2005,  em se  tratando de  sociedades
comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores ou; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,  quando a atividade assim o
exigir.

10.3. CASO A EMPRESA SE FAÇA REPRESENTAR POR TERCEIROS, deverá apresentar:
10.3.1. Instrumento procuratório público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório e
cópia autenticada de um dos documentos constantes nas alíneas “a” a “d” do item 10.2, conforme o caso, que lhe
outorgue poderes específicos para a prática de todos os atos inerentes ao certame, junto à CÓPIA da cédula de
identidade ou documento equivalente; OU
10.3.2. Carta  Credencial,  conforme  modelo  do  ANEXO,  junto  à  cópia  autenticada  de  um  dos  documentos
constantes abaixo nas alíneas “a” a “d” do item 10.2, conforme o caso, acompanhado da CÓPIA da cédula de
identidade ou documento equivalente.

10.4.  Os documentos de credenciamento – procurações e cartas credenciais – serão retidos pela CPL e juntados ao
processo da licitação.

10.5. A ausência  do  representante  ou  credenciado,  a  não  apresentação  do  documento  de  credenciamento  para
participar da sessão de abertura dos envelopes, não acarretará na inabilitação ou desclassificação da empresa licitante,
permitindo somente a manifestação de representantes legais ou credenciados, que constará em ata.
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10.6.  Será  permitida  a  participação  ativa  de  apenas  01  (um)  representante  especificamente  designado,  de  cada
proponente, na sala de licitação, sendo vedada a representação de mais de uma empresa licitante.

10.7. Fica  assegurado  ao(s)  Licitante(s),  a  qualquer  tempo,  mediante  juntada  dos  documentos  ora  exigidos,  a
substituição do seu representante.

11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
11.1. Toda documentação necessária à habilitação deverá estar vigente na data de abertura da sessão pública de
disputa, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original,
por qualquer  processo de cópia autenticada por tabelião de notas,  certificação digital  ou por servidor do Setor de
Compras e Licitações, à vista dos originais, por cópia simples quando a confirmação do seu teor puder ser feita pela
Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via Internet, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma
do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada.

Nota 1: Caso alguma empresa apresente a documentação em cópia simples, deverá apresentar os originais na sessão
de disputa. 
Nota  2: Caso  quaisquer  das  documentações  ora  exigidas,  já  tenham  sido  apresentadas  no  momento  do
credenciamento, fica dispensada de nova apresentação. 
Nota 3: Será inabilitada a empresa cujo objeto social não contemplar o objeto do presente certame. 

11.2. Habilitação Jurídica
11.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou;
11.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, observado
as exigências do novo Código Civil  e da Lei  11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedade
comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores ou;
11.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício
ou;
11.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
11.2.5. Cédula de Identidade do sócio ou do representante legal, conforme o caso, devidamente autenticada em
cartório ou por servidor Público deste Setor de Compras e Licitações.
11.2.6. Caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar instrumento procuratório público ou
particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, que lhe outorgue poderes para a prática de todos
os atos inerentes ao certame;
11.2.7. Declaração Expressa constante no ANEXO.
11.2.8.  Apresentar  o  Certificado de  Registro  Cadastral  –  CRC, expedido  pelo  Cadastro  de  Fornecedores  da
Prefeitura Municipal  de  Castelo,  com validade na  data de abertura  da  licitação,  cujo  ramo de atividade seja
compatível com o objeto da licitação.

11.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
11.3.2.  Prova de Regularidade mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos, relativos a tributos
federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciários;
11.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da sede do Licitante;
11.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede do Licitante;
11.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
11.3.6.  Prova  de  Inexistência  de  Débitos  Inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho  –  CNDT,  mediante  a
apresentação de certidão negativa.

11.4. Qualificação Técnica
a) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional  da Classe (CREA ou CAU) da região da seda da
empresa. (art. 30, I, da Lei Federal nº 8666/93)
b) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado  no Conselho Regional da Classe (CREA ou CAU) da
região da seda da empresa;
c) Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional técnico da empresa licitante, fornecido por Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados da respectiva Certidão
de Acervo Técnico – CAT, comprovando que executou obra de serviço de complexidade operacional equivalente
ou superior ao objeto da licitação.

11.5. Da Qualificação Econômico-Financeira
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11.5.1. Apresentar Certidão Negativa de pedido de Falência, Concordata ou recuperação judicial/extrajudicial, expedida
pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias de sua emissão, quando
não for expresso sua validade.

11.5.1.1. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser cumpridos, por
meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes neste edital; 
b) sentença homologatória  do  plano de  recuperação judicial,  ou  certidão  judicial  informando que a  empresa
encontra-se apta para participar de licitação. 

11.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, inclusive as certidões digitais emitidas por órgãos oficiais, comprovando a boa situação financeira da licitante,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais (IGPM),
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

11.5.3. Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação do Balanço, na forma da Lei 6.404/76
e 11.638/07 cópias da publicação de:
a) Balanço Patrimonial; 
b) Demonstração do resultado do exercício; 
c) Demonstração do fluxo de caixa;
d) Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;
e) Notas explicativas do balanço. 

11.5.4. Para outras empresas:
a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou Registro de Comércio competente; 
b) demonstração do resultado do exercício; 
c) cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, registrado na Junta Comercial ou Registro de Comércio
competente.
e) notas explicativas do balanço.

Nota. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento,
extraído do livro diário, registrado ou publicado, até a data de emissão da proposta escrita. 

OBS.: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrativo contábil apresentado na
forma abaixo, conforme o caso:
a) Publicados em órgão da imprensa oficial; ou 
b) Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou 
c) Por fotocópia autenticada, devidamente registrada na Junta Comercial da sede da licitante ou Órgão equivalente; ou 
d) Por fotocópia autenticada, extraída do Livro Diário, bem como dos Termos de Abertura e de Encerramento daquele
livro, devidamente registrados na Junta Comercial da sede da licitante ou Órgão equivalente.

11.5.5. CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS:
Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira do Licitante, conforme § 1º e § 5º  do art. 31, da Lei nº
8.666/93, consolidada, ficam estabelecidos 03 (três) índices contábeis, referente ao último exercício social e calculados
na forma estabelecida nas Instruções para, Cálculo dos Indicadores Econômicos, como segue:

Índice de Liquidez Geral (ILG)
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

ILG = ________________________________________________ = > ou = 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Índice Solvência Geral (ISG)
Ativo Total

ISG = __________________________________________= > ou = 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Índice de Endividamento Geral (IEG)
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

IEG = ________________________________________________= < ou = 1,0
Ativo Total

11.5.6. Deverão ser entregues os cálculos dos itens acima descritos, conforme modelo constante no ANEXO VII deste 
edital. Caso o memorial não seja apresentado, à CPL reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
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11.5.7. A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, conforme disciplina o § 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93, consolidada, que será averiguado através do
Balanço Patrimonial apresentado.

11.6. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,

11.6.1.  Os licitantes que invocarem a condição de  MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para
fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar junto com a
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO no Envelope nº 01, os seguintes documentos:

a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que não está inserida nas excludentes hipóteses
previstas nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme ANEXO VIII; e
b) Certidão expedida no presente exercício pelo Órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis
(Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório),  conforme o caso, do local onde a pessoa
jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006; OU
c)  Licitantes  optantes  pelo  Sistema  Simples  Nacional  de  Tributação,  regido  pela  Lei  Complementar
123/2006: Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Economia.

11.6.2.  As  Empresas  de  Pequeno  Porte,  por  ocasião  da  participação  neste  certame,  deverão  apresentar  toda  a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.6.3.  Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por Empresa de  Pequeno Porte, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, na forma estabelecida pelo § 1º do art. 43 da Lei
Complementar 147/2014.

11.6.4. A não regularização da documentação de regularidade fiscal, no prazo previsto acima, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se à convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11.7. Das disposições gerais relativas à Documentação Habilitatória
11.7.1. Todas as folhas da documentação de Habilitação deverão ser entregues na ordem sequencial indicada acima,
numeradas e visadas pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no aspecto de
segurança e transparência do procedimento licitatório. Esclarecemos que o não atendimento ao solicitado implicará na
perda do direito a futuras reclamações.

11.7.2.  Para efeito de apresentação dos documentos e das provas de regularidade acima  mencionados, não serão
aceitos quaisquer protocolos ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste Edital.

11.7.3. Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos. Caso as certidões expedidas pelas Fazendas
Estadual  e  Municipal  não  tragam consignados  os  respectivos  prazos  de  validade,  a  administração aceitará  como
válidos, no máximo, os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e no Município de Castelo, 90 (noventa) e 60
(sessenta) dias, respectivamente.

11.7.4.  As licitantes estarão sujeitas às consequências estabelecidas na Legislação, caso não atendam ao declarado
em sua proposta, após a diligência ou vistoria efetuada pela Comissão  designada, nos casos em que esta se fizer
necessária.

11.8. Da Abertura do envelope de nº 01
11.8.1.  Primeiramente serão abertos os "Envelopes de nº 01" -  Documentos de Habilitação de todas as empresas
participantes.

11.8.2.  Todos os documentos relativos à habilitação serão rubricados pelo Presidente e  membros da Comissão de
Licitação e a seguir, pelos representantes credenciados de todos os licitantes e presentes ao ato, ocasião em que os
licitantes poderão examinar o conteúdo e registrar suas considerações em ata a ser assinada por todos os presentes.

11.8.3. Do julgamento das habilitações caberá recurso, na forma descrita no item 13 deste edital.

11.9. Do Julgamento da Habilitação – envelope nº 01
11.9.1. Serão consideradas Habilitadas as Licitantes que apresentarem toda a documentação estabelecida no presente
edital, de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação técnica exigidos.
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11.9.2.  Sob pena de inabilitação,  todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar  em nome do
licitante, e devem ser apresentado da seguinte forma:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.
b)  Se  o  licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em  nome  da  filial,  exceto  os  que
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.9.3.  Serão consideradas  Inabilitadas  e, portanto, impedidas de continuar no certame, as propostas de  Licitantes
que apresentarem qualquer deficiência ou omissão conforme a seguir:

a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos;
b) Apresentar documentos com prazos de validade expirados;
c) Apresentar certidões ou declarações que não correspondam à verdade, sujeitando-se além da inabilitação, a
aplicação das penalidades previstas em lei;
d) Apresentar documentos em desacordo com as exigências editalícias.

11.9.4.  A análise e julgamento da documentação relativa à Qualificação Técnica poderá ser realizada pela Comissão
Permanente de Licitação ou pela Secretaria Requisitante.

11.9.5. A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos de habilitação
ou inabilitação dos proponentes, que será devidamente assinada pelos presentes.

11.9.6.  Será  devolvido  à  licitante  que  não  atender  às  exigências  estabelecidas  no  edital,  o  envelope  contendo  a
Proposta de Preços – nº 02, fechado, desde que não haja recurso ou após sua denegação.

11.9.7.  Estando todas as licitantes  presentes,  e  havendo renúncia  expressa quanto  à  interposição  de  recursos,  a
abertura do envelope de Proposta Comercial – nº 02, poderá ser realizada no mesmo dia. Caso contrário, a Comissão,
após o prazo legal para interposição de recurso, bem como de suas contrarrazões e julgamentos, estabelecerá data,
hora e local para a Sessão de abertura do referido envelope.

12. DA PROPOSTA COMERCIAL
12.1.  Os documentos que constituem a Proposta Comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) via em envelope
fechado e identificado conforme previsto no item 8 do edital.

12.2. A Proposta Comercial deverá conter:
12.2.1. A Proposta de Preços deverá ser, redigida em idioma nacional, de forma clara e inequívoca, sem emendas,
rasuras  ou  entrelinhas,  em estrita  observância  às  especificações  contidas  neste  edital,  assinada  a última folha e
rubricada as demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado.
12.2.2. Planilha Orçamentária de Serviços e Quantidades, elaborada de acordo com as  especificações, contendo
valores unitários e totais em reais, respeitados os valores unitários estipulados pela Secretaria Municipal de Obras;
Deverá ser assinada pelo representante legal da proponente e pelo(s) responsável(eis) técnico(s) pelas planilhas.
12.2.3.  A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente  nacional, e, os preços
discriminados nas Planilhas de Serviços e Preços deverão incluir todos os custos incidentes, salário, ônus tributários,
fiscais,  parafiscais,  trabalhistas  e  sociais,  seguro,  transporte,  montagem,  instalação incluindo  teste  e ativação dos
equipamentos ofertados, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto desta licitação.
12.2.4. Além de uma via impressa, a planilha orçamentária deverá ser apresentada também em CD-R. Não serão
admitidas diferenças entre os preços da planilha orçamentária constante da proposta escrita e aqueles apresentados
em mídia. Caso haja diferença, prevalecerá os valores constantes da via impressa.
12.2.5. O preço considerado para fins de julgamento é o Menor Preço Global proposto, não se admitindo proposta que
apresente preço total  simbólico,  irrisório  ou de valor  zero,  incompatível  com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescido dos respectivos encargos. Assim como qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem
preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
12.2.6.  Não  serão  admitidos  quaisquer  acréscimos,  supressões  ou  retificação  na  proposta  de  preços,  depois  de
apresentada.
12.2.7. Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e que não
estejam claramente especificados e cotados na proposta,  serão considerados como parte integrante dos serviços de
instalação.
12.2.8.  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da  entrega das propostas.
Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o estipulado.
12.2.9.  Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de  impostos,  taxas, seguros,
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao
CREA ou CAU, demais encargos cabíveis e outros.
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12.3. Da Abertura do envelope de nº 02
12.3.1.  Decorrido os prazos legais para a interposição de eventuais  recursos, os envelopes  serão submetidos aos
presentes para que seja constatada a sua inviolabilidade e,  após, serão abertos na presença dos interessados as
Propostas Comerciais (Envelope nº 02) das licitantes qualificadas na fase de Habilitação.

12.3.2.  O Presidente,  demais membros da Comissão e os licitantes credenciados rubricarão  todos os documentos
apresentados, os quais serão a seguir colocados a disposição dos  licitantes presentes para conhecimento, rubrica e
eventuais observações.

12.3.3.  O  exame  e  julgamento  das  Propostas  Comerciais  será  realizado  pela  Secretaria  Requisitante,  conforme
estipulado neste edital, na mesma sessão ou, a critério da Comissão, a sessão poderá ser suspensa, cujo resultado
será publicado no Diário Oficial do Estado, do Município e jornal de grande circulação.

12.4. Dos Critérios de Julgamento da Proposta Comercial
12.4.1. As Propostas de Preços (Envelope nº 02), que compreendem a proposta de preços e a planilha orçamentária de
serviços  e  quantidades  das  proponentes  habilitadas,  serão  avaliadas  e  julgadas  pela  Comissão  Permanente  de
Licitação, que poderá solicitar auxílio ao setor técnico da Secretaria Requisitante.

12.4.2. Serão desclassificadas as propostas comerciais que:
a) Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a 
perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos serviços licitados ou que apresentarem erros insanáveis;
b) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital;
c)  Apresentarem valor  global  e  unitário  superior  ao  limite  estabelecido  como máximos no edital,  ou  ainda
apresentem as quantidades em desconformidade com o referido anexo;
d)  Apresentarem preços manifestadamente inexequíveis assim considerados na forma do que dispõe a Lei
Federal no 8.666/93;
e) Estiverem em desacordo com os termos exigidos no presente Edital;
f)  Apresentarem preços  unitários  de  mão de  obra  (inclusive  encargos  e  benefícios)  incompatíveis  com os
Acordos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo a exceção prevista no § 3º do Art. 44 da Lei 8.666/93,
consolidada;
g) Apresentarem quaisquer omissões em relação às exigências editalícias;
h) Apresentarem o percentual do BDI maior do que o limite estabelecido na Planilha de Preços elaborada pela
PMC;
i) Apresentarem alteração no quantitativo dos itens da planilha de orçamento original para mais ou para menos,
bem como alteração do cronograma físico-financeiro.

12.4.3. Caso o valor global da(s) proposta(s), ou algum preço unitário proposto pela(s) licitante(s) seja(m) considerados
susceptíveis  a  dúvidas  quanto à  sua  grandeza,  a  Comissão poderá  exigir  que o(s)  Licitante(s)  demonstre(m)  sua
viabilidade  através  de  documentação  que  comprove  que  os  custos  dos  insumos,  da  mão  de  obra,  e  demais
fornecimentos são coerentes com os de mercado,  e  que os coeficientes de produtividade são compatíveis  com a
execução do  objeto  do Contrato.  Caso verificada a incompatibilidade e incoerência  dos  parâmetros  em relação à
realidade de mercado e a exequibilidade dos serviços, a proposta comercial será desclassificada.

12.4.4.  A avaliação da proposta comercial observará o critério do menor valor global para o total de remuneração do
Contrato, expresso em Reais (R$). Será considerada a Licitante vencedora da presente Licitação aquela que tenha
ofertado o menor dos valores globais oferecidos nas propostas de preços, obedecidos aos limites unitários e totais
máximos para cada item e, desde que, tenha atendido aos requisitos estabelecidos no presente instrumento.

12.4.5.  Havendo discordância entre os preços unitários e o preço total da proposta,  prevalecerão os primeiros, sendo
que a Comissão deverá refazer os cálculos de modo a obter o preço real proposto. Caso o proponente não aceite a
correção dos erros a sua proposta será desclassificada.

12.4.6.  Serão desclassificados os licitantes,  cujas propostas não atendam às exigências do  edital  e  da legislação
pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem proposta com ofertas excessivas ou manifestadamente inexequíveis,
comparado aos praticados no mercado.

12.4.7. A Comissão de Licitação anunciará o licitante detentor da melhor proposta, quando será aberta automaticamente
a opção para “convocar” a ME/EPP para nova oferta, quando o menor preço ofertado pertencer a uma empresa não
enquadrada como ME/EPP, na forma da Lei nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

12.4.7.1. Havendo proposta registrada por ME/EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor oferta,
proceder-se-á da seguinte forma:
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12.4.7.2  Será oportunizado a ME/EPP o exercício do direito de preferência, que consiste  na possibilidade de
apresentar proposta de preço inferior à oferta da empresa mais bem classificada que não se enquadra como
ME/EPP e declarada arrematante do lote.
12.4.7.3  Na hipótese de nenhuma ME/EPP exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do
edital, a empresa não enquadrada como ME/EPP que apresentou o menor preço permanece na posição de
melhor classificada.
12.4.7.4 Será considerada vencedora da presente licitação aquela que, satisfeitas todas as etapas e exigências
deste edital, apresentar a proposta de Menor Preço Global.

12.4.8. Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta ou do orçamento estimado, caberá à Comissão de Licitação
encaminhar o processo à Secretaria Requisitante para que a mesma verifique a conformidade da proposta com os
valores correntes do mercado, os quais deverão ser registrados na ata de julgamento.

12.4.9. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão convocará os Licitantes para realização de sorteio
a ser realizado em sessão pública, disposto no § 2º do artigo 3º e o § 2º do Artigo 45, todos da Lei nº 8.666/93.

12.4.10. A Comissão de Licitação lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos das desclassificações e
da seleção efetuada, concluindo pela classificação dos proponentes.

12.4.11.  Simultaneamente  à  divulgação  do  julgamento  e  classificação  das  propostas  comerciais,  a  Comissão  de
Licitação divulgará também a classificação final da(s) proposta(s) da(s) licitante(s).

12.4.12. O resultado do julgamento com a indicação da licitante vencedora será publicado no Diário Oficial do Estado,
do Município e jornal de grande circulação, nos termos da Lei nº 8.666/93.

12.4.13.  Do julgamento e classificação das propostas comerciais e da classificação final das  propostas das licitantes
caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua intimação, na forma do que dispõe o art. 109, da Lei
Federal nº 8.666/93.

12.4.14. A Comissão não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na “PROPOSTA”, de serviços
necessários à execução do Contrato ou de inexatidão relativamente à quantidade dos serviços contratados, com o
objetivo de alterar o preço proposto.

13. DOS RECURSOS
13.1. Os recursos administrativos contra as decisões de que tratam as alíneas do inc. I, do Art.109 da Lei nº 8.666/93
consolidada, serão recebidos, processados e julgados em cumprimento das disposições desse artigo.

14. DA VISITA TÉCNICA
14.1. A visita técnica para conhecimento pleno do local em que será realizado a obra é facultada ao licitante e, quando
realizada, deverá ser feita por responsável pela empresa, sob a supervisão de servidor público da Secretaria Municipal
de Obras – SEMOB, designado para essa finalidade.

14.2. A solicitação de visita técnica deverá ser solicitada a Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, pelo telefone (28)
3542 6961, tendo a mesma o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para agendar a visita.

14.3.  As visitas poderão ser realizadas no prazo máximo de até 03 (três) dias que antecedem a abertura do certame
licitatório.
14.3.1. As visitas serão individualizadas, em horários distintos a serem designados pela Secretaria Municipal de Obras –
SEMOB.

14.4.  O licitante que realizar a visita técnica receberá uma  DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo
constante  do ANEXO,  emitida  por  servidor  da  SEMOB, a  qual  deverá  ser  apresentada junto  aos  documentos  de
habilitação do edital.

14.5. Caso a licitante opte pela não realização da visita prévia, deverá apresentar, junto aos documentos de habilitação,
DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo constante do ANEXO, atestando que
possui conhecimento/experiência nos serviços a serem realizados e total condição de elaborar sua proposta e executar
os serviços sem a realização da visita técnica, e que se responsabiliza integralmente por quaisquer  eventualidades
ocasionadas por sua não realização.

14.6. A visita técnica terá por finalidade o conhecimento prévio das condições dos locais onde ocorrerão a execução do
objeto, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
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14.7.  Não  serão  aceitas  reclamações  posteriores  (bem  como  pleitos  de  aditivos  contratuais)  sob  alegação  de
desconhecimento das condições de execução do objeto (especialmente pela não realização da visita prévia). Todas as
ocorrências pertinentes aos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da contratada.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.  Superada a fase recursal relativa ao julgamento final do certame, o procedimento  licitatório será submetido à
Controladoria Geral do Município para análise do procedimento e, após, à Autoridade Competente para homologar a
Licitação e adjudicar o seu objeto à Licitante Vencedora.

15.2.  É reservado à Administração Pública, por despacho fundamentado, revogar a licitação em  razão de interesse
público decorrente de fato superveniente ou anular o procedimento,  total ou parcialmente, em razão de ilegalidade
ocorrido em seu curso, sem qualquer indenização à licitante vencedora.

16. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO
16.1.  Prazo  de  Vigência  do  CONTRATO:  O  CONTRATO  terá  vigência  de  12  meses corridos  a  contar  da  sua
assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, na forma do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, conforme
minuta do contrato ANEXO X.

16.2. Após a homologação do resultado da licitação e a adjudicação do objeto licitado pela Autoridade Competente, a
licitante será convocada para assinar o Contrato, o que deverá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
de recebimento da convocação, assinar o contrato.

16.2.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
por escrito durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura, nos termos do
Art. 64, do § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
16.2.2. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, implicará nas sanções
previstas neste edital.

16.3. PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO, A EMPRESA ADJUDICATÁRIA DEVERÁ APRESENTAR:
16.3.1. Comprovante de situação regularidade fiscal e trabalhistas que tenham seus prazos de validade vencidos.
16.3.2. Planilha contendo as Composições de Custos Unitários de Cada Serviço, quando necessário.
16.3.3. Cronograma físico-financeiro.
16.3.4. Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho de outro Estado deverá, no ato da
assinatura do contrato, apresentar o “VISTO” do seu registro no respectivo Conselho do Estado do Espírito Santo,
no que couber.
16.3.5.  A contratante  deverá  comprovar  que  o  profissional  indicado  no  item  11.4  faz  parte  do  seu  quadro
permanente. A Comprovação da existência do profissional no quadro permanente deverá ser feita:
a) Apresentação da cópia da Carteira de Trabalho; ou
b) Através do contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no caso de sócio; ou
c) Contrato de prestação de serviços, devidamente registrado no cartório de registro de títulos e documentos; ou
d)  Deverá constar na Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Competente
(CREA ou CAU) o nome do responsável técnico indicado.

16.3.6. Garantia contratual.
16.3.7. Certidão Negativa junto à Fazenda Pública do Município de Castelo.
16.3.8. Antes da assinatura do Contrato, o adjudicatário deverá comprovar que detém em seu quadro permanente
na condição de empregado ou de prestador de serviços, por meio de carteira de trabalho e previdência social
(CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso, os
seguintes profissionais:
a) Engenheiro Civil;

16.4. A Administração poderá, antes da assinatura do contrato, realizar diligência no sentido de averiguar se a pretensa
contratada dispõe de estrutura física e recursos financeiros para custeio das despesas (mão de obra, matérias-primas,
maquinário, tecnologia) necessárias ao cumprimento das obrigações do contrato.

16.5. Caso venham a acontecer impedimentos de ordem operacional, financeira ou institucional com o convocado para
assinar  o  termo  de  Contrato,  a  CONTRATANTE  poderá  contratar  os  mesmos  serviços,  atendendo  a  ordem  de
classificação na licitação, conforme § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, consolidada.

16.6.  O Termo de Referência e seus Anexos,  bem como a proposta comercial  da Licitante vencedora farão parte
integrante do Contrato a ser lavrado, independentemente de transcrição.

16.7. O contrato será devidamente publicado, na forma do art. 61 § único da Lei nº 8.666/93, consolidada.

17. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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17.1.  A empresa ganhadora  do  certame prestará os serviços de Implantação de Quadra de Esportes  e Lazer  na
Localidade de Forno Grande, zona rural do Município de Castelo (ES).

17.2. O transporte de funcionários, materiais, alimentação, dentre outros para o fiel cumprimento dos serviços, ficará por
conta da CONTRATADA, independente do local da realização dos serviços ou do número de viagens (visitas in loco)
necessárias para a sua execução.

17.3.  Ocorrendo falhas no serviço prestado, a contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro)  horas,  contado  do  recebimento  da  comunicação,  providenciar  o  devido  reparo,  sem  qualquer  ônus  para
Prefeitura Municipal de Castelo – ES;

17.4.  A  CONTRATADA  deverá  reparar,  corrigir,  remover,  substituir,  desfazer  e/ou  refazer,  prioritariamente  e
exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, a prestação
de serviços com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela Secretaria Municipal de
Obras, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou peças impróprias ou de qualidade inferior, sem que tal fato
possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços
recebidos pela CONTRATADA, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de
garantia;

17.5.  Os serviços prestados terão a garantia de 5 (cinco) anos e serão monitorados de acordo com os parâmetros
estabelecidos na Orientação Técnica do IBRAOP OT-IBR 003/2011 – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas,
em especial para este Projeto Básico;

17.6. Caso seja observado que os serviços prestados foram de baixa qualidade, os mesmos deverão ser refeitos sem
ônus para a CONTRATANTE;

17.7. A CONTRATADA deverá possuir e fornecer todos os equipamentos especializados para execução adequada dos
serviços de arquitetura e engenharia, inclusive, empregar mão de obra qualificada, e assegurar que seus funcionários
tenham recebido treinamento para utilizar os equipamentos e os produtos especializados necessários para a execução
dos  serviços,  ficando  a  CONTRATANTE  desobrigada  de  fornecer  quaisquer  equipamentos  ou  pessoal  para  o
cumprimento dos serviços;

17.8.  A CONTRATADA deverá  atender  todas  as  pendências  apontadas  pela  Fiscalização do  Contrato  e  todas  as
modificações serão realizadas sem ônus para a Prefeitura Municipal de Castelo.

17.9. Prazo de Execução: Os serviços deverão ser executados em 210 (duzentos e dez) dias 7 (sete) meses, conforme
o cronograma físico-financeiro.

17.10. A CONTRATADA deverá arcar com qualquer prejuízo causado à administração pública ou a terceiros por seus
empregados durante a prestação dos serviços de arquitetura e engenharia;

17.11. Ocorrendo falhas na prestação dos serviços, a CONTRATADA será comunicada e deverá no prazo máximo de 2
(duas)  horas,  contado do recebimento da  comunicação,  providenciar  a  sua reparação,  sem qualquer  ônus para a
municipalidade;

17.12. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciária, fiscais, seguros e quaisquer outras não
mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

17.13. Caso seja observado que os serviços prestados sejam de baixa qualidade, os mesmos deverão ser refeitos sem
ônus para A CONTRATANTE, ficando ainda sob a responsabilidade da CONTRATADA;

17.14.  A CONTRATADA deverá manter,  durante a vigência do contrato,  as condições de habilitação e qualificação
necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica e conforme dispões o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

17.15.  A CONTRATADA deverá acatar a todas as exigências da Secretaria Municipal de Obras, sujeitando-se à sua
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

17.16. A CONTRATADA não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no contrato, sem
prévia autorização por escrito da Administração Municipal;

17.17. A empresa CONTRATADA deverá submeter-se as mudanças, quando a Secretaria Municipal de Obras entender
ser necessárias;
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17.18. A empresa CONTRATADA deverá ter no seu quadro funcional, profissionais habilitados perante o CREA e CAU,
sendo o mesmo indicado pela CONTRATADA como integrantes da Equipe Técnica;

17.19.  A CONTRATADA deverá apresentar, no início dos serviços, os respectivos documentos de Responsabilidade
Técnica (ART e RRT) do profissional indicado no quadro técnico na fase de habilitação da licitação;

17.20. Somente  será  admitida  a  substituição  de  qualquer  profissional,  cujos  atestados  tenham contribuído  para  a
classificação da licitante,  por outro com acervo técnico equivalente ou superior ao apresentado na licitação para o
profissional  a  ser  substituído.  A proposta  de  substituição  de  profissional  deverá  ser  feita  por  escrito,  devidamente
fundamentada e incluirá a indicação do novo profissional com a aprovação de seu acervo técnico, acompanhada de
baixa do documento de Responsabilidade Técnica (ART e RRT) do profissional que está sendo substituído. Para a sua
efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal de Obra;

17.21. A empresa CONTRATADA deverá realizar as visitas técnicas em carro da própria empresa;

17.22. Comunicar  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os
esclarecimentos necessários;

17.23. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais (inclusive
todos os regulamentos, instruções, diretrizes e normas regulamentadoras) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao
seu funcionamento como empresa;

17.24.  As despesas de contrato, seguros, leis sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e seu pessoal,
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

17.25. Toda equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em
condições ilegais;

17.26. Toda equipe de trabalho deverá fazer o Treinamento Introdutório, Ordem de Serviço de Segurança e Anotação de
entrega de EPI de acordo com a Portaria Nº 3.214/78 o PPRA, LTCAT e PCMSO, estar equipada com ferramentas e
equipamentos compatíveis com a tarefa executada, além de fardamento,  sapatos, luvas, capacete, óculos,  protetor
auricular, cinto de segurança e outros utensílios de segurança quando necessário;

17.27.Todos os funcionários deverão estar devidamente identificados;

17.28.  Será de  responsabilidade da  CONTRATADA indenização de quaisquer  acidentes de trabalho,  resultante da
execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito;

17.29. Os casos não abordados neste  Projeto Básico serão definidos  pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a  manter
padrão de qualidade e normas de segurança do trabalho, previsto para a obra e serviços em questão;

17.30.  Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

17.31. Os serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais,
estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Onde deverá ser previsto:

 Andaimes com guarda-corpo;

 Equipamentos de Proteção Individuais (EPI);

 Uniforme e crachás para os funcionários;

 Demais despesas com segurança.

17.32. Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
b) Dar ciência aos empregados,  por  meio de ordens de serviço,  das normas regulamentadoras sobre

segurança e medicina do trabalho;
A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado
ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

18. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO
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18.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo essa optar por
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

18.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a)  Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;
b)  Prejuízos  causados  à  administração ou  a  terceiro,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  durante  a  execução  do
contrato;
c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

18.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a
“d” do item 18.2, imediatamente anterior.

18.4.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

18.5.  O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à
Contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a serem depositados junto ao BANCO DO
BRASIL, com correção monetária, em favor da Contratada.

18.6.  O  garantidor  deverá  declarar  expressamente  que  tem  plena  ciência  dos  termos  do  edital  e  das  cláusulas
contratuais.
18.7. Será considerada extinta a garantia:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de 
que o contratado cumpriu todas cláusulas do contrato;
b) prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de 
sinistros.

18.8.  A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a validade mínima de 360  (trezentos e sessenta) dias
contados a partir da data de assinatura do Contrato. Após o término da sua validade, caso seja necessária, a garantia
deverá  ser  renovada  com  valor  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  montante  remanescente  do  Contrato,
devidamente atualizado pelo índice de reajustamento convencionado no Contrato.

18.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por
cento),  bem como reajuste  ou reequilíbrio  a  contratada deverá  proceder  ao reforço  da  garantia  inicial  no  mesmo
percentual estabelecido no subitem 18.1 deste edital.

18.10.  A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do prazo  contratual, mediante
requerimento, desde que comprovado pela CONTRATADA o regular cumprimento de todas as obrigações, tais como
verbas rescisórias trabalhistas, fundiárias e previdenciárias decorrentes da contratação.

19. DA FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTOS
19.1. A forma de fiscalização, medição e o pagamento constam na Minuta do Termo de Contrato (ANEXO X), bem como
no Termo de Referência (ANEXO IX), partes integrantes deste edital.

20. DO REAJUSTE
20.1.  O preço do Contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, o marco  inicial para o direito ao
reajuste será o da data prevista para a apresentação da proposta até a data o adimplemento de cada parcela, conforme
o princípio de anualidade previstos no artigo 2º, § 1º e 3º, § 1º da Lei nº 10.192/01.

20.2.  Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo
CONTRATANTE, juntando-se a respectiva descriminação dos serviços e memorial  de cálculo do reajuste e demais
documentos comprovatórios do pleiteado.

20.3. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos moldes do § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93,
dispensada a análise prévia da Procuradoria-Geral do Município (PGM), vez que nos termos do parágrafo único do
artigo 38 da Lei nº 8.666/93, somente a minutas de licitação, contratos e ajustes deverão ser aprovadas pela Assessoria
Jurídica desta Administração Municipal.
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20.4.  Os reajustes a que o CONTRATADO fizer jus e não forem requeridos formalmente  durante a vigência deste
contrato, serão considerados como renunciados com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do
Contrato, segundo o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

20.5.  No caso de prorrogação deste  Contrato sem a expressa ressalva  no respectivo Termo  Aditivo do direito  do
CONTRATADO ao recebimento da importância devida a título de reajuste, relativo ao período anterior a sua assinatura,
caracterizará renuncia irretratável a esse direito.

20.6.  Os reajustamentos a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato,
também serão objeto de preclusão com o encerramento do mesmo.

20.7. O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como justificativa para
pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria jus, se não o pedir dentro do
primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua própria inércia.

21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO –
21.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão como forma de
restabelecer as condições originariamente pactuadas, conforme o caso.

21.2.  A revisão  poderá  ocorrer  a  qualquer  tempo,  durante  a  vigência  contratual,  desde  que  a  parte  interessada
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta e que diretamente em majoração
ou minoração de seus encargos.

21.3. Em caso de revisão, alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item anterior,
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória
cálculo apresentada pela parte interessada.

21.4. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter
possibilite  à  parte  interessada a sua aferição  ao tempo da formulação aceitação da proposta,  bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos na hipótese de reajustamento.

21.5. Não será concedido a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após
a finalização da vigência do contrato;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e à majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito,
a previsibilidade da ocorrência do evento;
e) Alteração do regime jurídico-tributário da contratada, ressalvada a hipótese de superveniente determinação legal.

21.6. A revisão será feita por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria-Geral do Município.

22. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
22.1. As obrigações contratuais constam no Termo de Referência e na Minuta do Termo de Contrato, partes integrantes
deste edital.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES
23.1.  O  licitante  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  no  Edital,  sujeitando-se  às  sanções
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

23.2.  O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a contratação, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame,
não mantiver  a  proposta,  falhar  ou fraudar  na  execução do objeto,  fizer  declaração falsa,  comportar-se de  modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Cachoeiro de Itapemirim e,
será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais.

a) Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o
bom andamento  do  certame,  evidencie  tentativa  de  indução  a  erro  no  julgamento,  ou  ainda  que  atrase  a
assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato.
b) Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu 
detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando 
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encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua 
elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.
c) Considera-se falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumidas 
pelo contratado.
d) Considera-se fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem 
ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.
e) Considera-se comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento 
do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único;
96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.

23.3. A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção tomando por pressupostos as especificidades
de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

23.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto desta contratação, que não gerem prejuízo para
o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, conforme inciso I do art. 87 da Lei 8.666/93.

23.5.  O  licitante  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  no  Edital,  sujeitando-se  às  sanções
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

23.6.  A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produto(s),
sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para
a Secretaria.
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Prefeitura Municipal  de
Castelo por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

23.7. Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 8.666/1993;

23.8. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia;

23.9. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada
a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razões de defesa;

23.10. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº 8.666;1993;

23.11. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito, facultada a defesa do
interesse no respetivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 02(dois) anos de sua aplicação

23.12. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente
ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

23.13. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras multas previstas
neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

23.14.  A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela Administração Municipal.

23.15. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na Administração Municipal, em
favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na
forma da lei.

23.16. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso
fortuito ou de força maior.
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23.17. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida notificação e o transcurso
do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

23.18.  A notificação  deverá  ocorrer  pessoalmente  ou  por  correspondência  com aviso  de  recebimento,  onde  será
indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entregar das razões de defesa.

23.19. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo
licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no Edital.

23.20. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação,
exceto no caso previsto na alínea “e” do item 23.2, o qual será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da
notificação, onde deverá ser observada a regra da contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

23.21.  As sanções  previstas neste Edital  são independentes entre  si,  podendo ser  aplicadas  de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

23.22.  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a
ampla defesa.

24. DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS
24.1.  A Contratada  obrigar-se-á  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  estabelecidas  neste  Edital,  os  acréscimos e/ou
supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado
atualizado, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

24.2.  Os acréscimos  e/ou  supressões  não  poderão  exceder  os  limites  acima  mencionados,  salvo  as  supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes,  com base no art.  65, § 2º, da Lei 8.666/1993 e suas
alterações.

24.3. As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a
ser emitido pelo Município de Castelo, devidamente autorizado pelo setor jurídico.

25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura  Municipal de Castelo
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.

25.2.  A Comissão poderá, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentação dos envelopes, introduzirem
aditamentos, modificações ou revisões no Edital, na forma de adendo, procedendo a sua divulgação na forma da lei,
bem  como  disponibilizar  o  inteiro  teor  das  alterações  a  todos  os  interessados,  através  de  divulgação  no  site
www.castelo.es.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, salvo quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

25.3.  É  facultada  à  CPL,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou
complementar a instrução do processo.

25.4.  A proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  prestadas  e  dos  documentos
apresentados em qualquer  fase da licitação.  A falsidade de qualquer  documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido
a vencedora, a rescisão do Instrumento Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

25.5.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

25.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.

25.6.1.  Caso as datas previstas para realização de eventos do Edital de Tomada sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo local e hora previstos.
25.6.2.  Os prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dia de expediente do
órgão, salvo disposição expressa em contrário.

http://www.cachoeiro.es.gov.br/
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25.7. A licitante vencedora, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados
pelo seu pessoal, e quanto ao uso de material; não respondendo a Prefeitura, em hipótese alguma por ressarcimento e
indenizações, seja a que título for, sendo também de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora todos os seguros
necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou
pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

25.8.  Toda e qualquer comunicação entre a Prefeitura e a Licitante Vencedora será obrigatoriamente por escrito e só
assim terá validade.

25.9.  Terminado  o  prazo  contratual  e  liberada  a  entrega  final  dos  serviços  realizados,  o  Contrato  será  recebido
definitivamente, lavrando-se o competente termo e autorizando a devolução da caução de garantia do contrato.

25.10.  As  dúvidas  e  os  casos  omissos  serão  solucionados  pela  Comissão,  podendo  convocar  servidores  deste
Município, para assessoramento técnico no julgamento da Documentação e/ou das Propostas de Preços.

25.11.  Das  reuniões,  serão  lavradas  Atas  circunstanciadas  nas  quais  constarão  todas  as  ocorrências  verificadas,
devendo as mesmas serem assinadas pela Comissão e pelo representante de cada Proponente participante.

25.12. Não serão consideradas pelo Município, tanto na fase de habilitação ou na fase de classificação, como na fase
posterior à adjudicação dos serviços, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados, por
escrito, ou transcritos em Ata.

25.13.  Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a CPL  poderá  fixar aos
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas
das causas que levaram à inabilitação ou à desclassificação, conforme § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, consolidada.

26. DO FORO
26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente licitação.

27. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL
27.1. São partes integrantes deste edital:
ANEXOS DO EDITAL:
ANEXO I – Carta de Credenciamento
ANEXO II – Declaração Expressa
ANEXO III – Declaração de indicação de Responsável Técnico
ANEXO IV – Declaração de Disponibilidade
ANEXO V – Declaração de Visita Técnica e Não Realização de Visita Técnica
ANEXO VI – Declaração de não realização de visita técnica
ANEXO VII – Declaração de Responsabilidade
ANEXO VIII – Demonstrativo de Capacidade Financeira
ANEXO IX – Declaração Empresa de Pequeno Porte
ANEXO X – Proposta de Preços
ANEXO XI – Minuta de Contrato
ANEXO XII – Projeto Básico

Castelo, ES, 09 de novembro de 2021

Presidente da CPL:
Cleidiano Alochio Coaioto

Equipe de Apoio:
Luís Léo Cruz
Rafael Rigo Assini
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ANEXO I

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Para o representante da proponente

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021

O  abaixo-assinado,  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  empresa________________  (nome  da  Empresa)
___________,  CNPJ  ______________________,  vem  pela  presente  informar  que  designamos  o(a)  Senhor(a)
__________________,  RG  nº_____________,  para  acompanhar  o  certame  regido  pelo  Edital  de  __________  nº
____/______, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessário
ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de
Identidade nº _____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.
(Local e Data)

______________________________________
Assinatura do Responsável da Empresa



licitação/Mod. Nº – TP 009/2021
N0 do Processo – 11.776/2021

N0 da Folha Assinatura

ANEXO II

TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as determinações da Lei nº 8.666/93, para fins de participação na Tomada de Preços nº ____/2021, a
empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à __________(Endereço Completo)__________, devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara que conhece e aceita todas as condições do Edital da Tomada
de Preços em epígrafe, bem como os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários e que a proposta apresentada
atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c)  Não existe superveniência de fato impeditivo à sua habilitação/participação e está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
d) Não existe participação, a qualquer título, de dirigente ou servidor de entidades ou órgãos da
Administração Pública Municipal;
e) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
f) Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, e que tem pleno conhecimento dos
locais e condições de acesso, e fornecimento de material e mão de obra.

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº
_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)
_____________________________________

(Nome e assinatura do representante legal)

OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.
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ANEXO III

TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021

Para  fins  de  participação  na  presente  licitação,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à
__________(Endereço Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, indica
o(s) profissional(is) de nível superior, devidamente registrado no CREA ou CAU, que se responsabilizará pela execução
dos serviços, objeto desta licitação, conforme segue:

1) _______________________________________________________________

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº
_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa

___________________________________________________
Nome e assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s)
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ANEXO IV

TERMO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021

Para  fins  de  participação  na  presente  licitação,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à
__________(Endereço Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, firma o
compromisso de garantir a disponibilidade de todas as instalações, equipamentos e mão de obra necessários para a
execução do objeto deste edital.

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº
_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.
(Local e Data)

____________________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021

Em conformidade com o inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ATESTAMOS para fins de
cumprimento das exigências do EDITAL DE LICITAÇÃO que a empresa _______________________________ realizou
na data de ____/____/____ VISITA TÉCNICA, nas áreas onde serão executados os serviços, objeto do EDITAL em
referência,  tendo tomado conhecimento das condições e locais nos quais pretende executar o objeto da presente
tomada de preços.

____________________
Responsável – SEMOB

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS

A  ________________  (empresa/Licitante),  com  sede  no  endereço  ___________________  nº  _______,  Bairro
______________, na cidade de ______________________, no Estado ____________________, inscrita no CNPJ sob
nº _______________, DECLARA para fins do que estabelece o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021, ter
tomado pleno conhecimento das condições e locais nos quais pretende executar o objeto da presente Tomada de
Preços.

Castelo ____ de _____________ de 2020.

________________________
Responsável da Licitante
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021

Para  fins  de  participação  na  presente  licitação,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à
__________(Endereço Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, declara
que possui conhecimento/experiência nos serviços a serem realizados e total condição de elaborar nossa proposta e
executar  os  serviços  constantes  do  Edital,  sem  a  realização  prévia  da  Visita  Técnica,  e  que  se  responsabiliza
integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização.

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº
_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)
___________________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021

O Engenheiro .................................., responsável pelo(s) projeto(s) de ......................., e a empresa .............................., 
aqui representada pelo seu responsável técnico, o engenheiro ............................, declaramos que calculamos e 
verificamos os quantitativos relativos ao(s) projeto(s) de .............................., pelo(s) qual(is) assumimos total 
responsabilidade.

Estamos cientes da necessidade de refazer gratuitamente os serviços, nas condições contratadas, quando da 
ocorrência de erros e omissões.

(Local e Data)

______________________________________
Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
Tomada de Preços Nº. ____/2021.

Para fins de participação na presente licitação, a empresa _______________ (razão social)____, estabelecida à 
_________(Endereço Completo)_________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, 
informa com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral 
(IEG) e Índice Solvência Geral (ISG).

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

AC + RLP 
ILG =--------------------- = 

PC + ELP 

AC= Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC= Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo

 Igual ou maior que 1,0 

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG) 

PC + ELP 
IEG =---------------- = 

AT 

PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total

 Igual ou menor que 1,0 

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL 

AT 
ISG=--------------------- = 

PC + ELP 

AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0 

OBS: Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e 
inseridos nas fórmulas: 

AC= Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo 
Prazo 

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

PL – Patrimônio Líquido

 (LOCAL E DATA)

_______________________
Assinatura do Responsável da Empresa

(identificação/qualificação)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021

(nome/razão  social)  ______________________,  inscrita  no  CNPJ  nº  _________________,  por  intermédio  de  seu
representante  legal,  o(a)  Sr(a)  __________________________,  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  nº
_____________ e CPF/MF nº ________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º das leis Complementares nº 123/06 e nº 147/2014.
(Local e Data)

__________________________________
Assinatura do Responsável da Empresa

(identificação/qualificação)
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ANEXO X

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente, submetemos a apreciação de V. S.ª a nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa à Tomada de Preços
nº ____/2021, em referência cujo valor global é de R$ ....………… (--------------------------------------), conforme segue:

a) A Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e móvel, pessoa de contato;

b) Os Dados bancários para o pagamento dos serviços: nome do banco, nº do banco, nº da agência e nº da conta-
corrente;

c) O prazo de validade desta “PROPOSTA DE PREÇOS” é de  60 (sessenta) dias corridos a partir da data de sua
apresentação;

d)  Declaramos que nos  preços propostos  estão  incluídas todas  as  despesas  diretas,  indiretas  e  quaisquer  outras
necessárias  à  total  e  perfeita  execução  dos  serviços  objeto  desta  Licitação,  constituindo-se,  portanto,  na  única
remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos nesta licitação;

e) Indicamos abaixo a qualificação do nosso Representante Legal que firmará o Contrato de prestação dos serviços
caso sejamos os vencedores da licitação.

Nome______, CPF nº ____, na qualidade de _______;

f) Declaramos que ao participarmos da presente licitação estamos aceitando integralmente os Termos da Tomada de
Preços nº ____/2020, seus anexos, projetos e instruções, bem como os regulamentos administrativos da PMC, Normas
Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis;

g)  Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº
_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)
___________________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa

Anexos:

Planilha Orçamentária de Serviços e Quantidades (assinada pelo  representante legal da  proponente e pelo(s)
responsável(eis) técnico(s) pelas planilhas).
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ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2020 
REF.  CC/TP Nº _____/2021

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
XXXXXXX, QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE
CASTELO, E A EMPRESA XXXXXX.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 27.165.638/0001-39, situado a
Avenida Nossa Senhora da Penha, 103, Centro, Castelo-ES,neste ato representado por seu Prefeito Municipal,  Sr.
JOÃO PAULO SILVA NALI brasileiro, viúvo, agente político, inscrito no CPF sob o n° .............................. , RG sob o nº
.............................. ,  residente e domiciliado na Rua José  .............................. ,  nº  ……..,  Bairro  .............................. ,
nesta  cidade  de  Castelo-ES  ,  doravante  denominada  CONTRATANTE, e  o(a)  .............................. inscrito(a)  no
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 155/2021 e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e ,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do  TOMADA DE PREÇOS nº  ........../20...., mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da (...obra de engenharia ou …do serviço de engenharia), que
será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos
ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.
1.2.  Este  Termo  de  Contrato  vincula-se  ao  Instrumento  Convocatório  (do  Convite  /  da  Tomada  de  Preços  /  da
Concorrência) e  seus  anexos,  identificado  no  preâmbulo  acima,  e  à  proposta  vencedora,  independentemente  de
transcrição de acordo com o Processo Administrativo Nº. …………. oriundo da Secretaria Municipal de ………………...

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. A vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da publicação do contrato, podendo
ser prorrogado desde que em acordo com a Lei Geral de Licitações.
2.2. O prazo máximo para execução das obras objeto deste CONTRATO será de 210 (duzentos e dez) dias, ou seja, 07
(sete) meses corridos a contar da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 57 da
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, após aprovação do CONTRATANTE, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente comprovados:
a) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições de execução do contrato; 
b) Alteração das especificações dos serviços, pela Prefeitura; 
c)  Interrupção  da  execução  do  contrato  ou  diminuição  do  ritmo  de  trabalho  por  ordem  e  no  interesse  do
CONTRATANTE;
d) Aumento do escopo inicialmente previsto no contrato;
e)  Impedimento  de  execução  do  contrato  por  fato  ou  ato  de  terceiro  reconhecido  pela  Prefeitura  em documento
contemporâneo à sua ocorrência; 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE; 
g) Demais hipóteses legais porventura incidentes 
2.3.  A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do
cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (..…).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,  previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.  As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,  prevista no
orçamento do Município de Castelo, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA FICHA FONTE DE RECURSOS

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1.  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceite/ateste da medição, pelos serviços
efetivamente prestados, medidos e aceitos pela Fiscalização.

5.2. As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização da Contratante sempre no último dia útil do mês.

5.3. Os pagamentos só serão efetuados sob análise criteriosa e avaliação da fiscalização, mediante a apresentação dos
seguintes  documentos,  com  validade  na  data  da  apresentação,  apensados  a  Nota  Fiscal/Medição  emitida  pela
Contratada:

5.3.1. Em todas as medições:
a) Nota Fiscal/Fatura/Medição discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente de que
os materiais foram entregues a contento; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
c) Prova de Regularidade mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União e Previdenciário;
d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da Sede da Contratada;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da Sede da Contratada; 
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal do Município de Castelo;
g) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
i) Guia de Recolhimento do FGTS, devidamente quitada, contendo todos aos anexos referentes as informações dos
empregados alocados nos serviços contratados pela PMC/ES – GFIP/RE, do mês de execução dos serviços ou do
mês imediatamente anterior. Quando da emissão da última Nota Fiscal deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a
guia do próprio mês da execução dos serviços;
j) Cópia do GPS, concomitantemente com o relatório do GFIP; 
l) Relação dos empregados alocados nos serviços contratados e resumo da folha de pagamento;
m) Comprovante de pagamento dos salários, vale-transporte e vale-refeição;

5.3.2. Na Primeira Medição todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:
a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente; 
b)  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento equivalente expedido pelo
Conselho Regional ao qual o serviço é regulado. 

5.3.3. Na Última Medição, todos os documentos relacionados nos itens 5.3.1 e, ainda: 
a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente; 
b) Termo de Recebimento Definitivo. 

5.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA em qualquer situação,
o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, sem que isso gere direito a atualização financeira.

5.5. A devolução da fatura não aprovada pela Administração Municipal em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA
a suspender a prestação dos serviços.

5.6.  Ocorrendo  erros  na  apresentação  do(s)  documento(s)  fiscal(is),  o(s)  mesmo(s)  será(ão)  devolvido(s)  à
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir  da data de
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

5.7.  A CONTRATANTE  poderá  deduzir  do  pagamento  importâncias  que  a  qualquer  título  lhe  forem devidos  pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

5.8. É  vedada  a  antecipação  de  quaisquer  pagamentos  sem  o  cumprimento  das  condições  estabelecidas  neste
Contrato.
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5.9. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados do tomador: Município de Castelo – Av.
Nossa Senhora da Penha, nº. 103, Centro, Castelo/ES. CNPJ Nº 27.165.638/0001-39. I.E.: ISENTO.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo essa optar por
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados,
a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico,
anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
10.3.  As  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes  poderão  exceder  os  limites
estabelecidos no subitem anterior.
10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em
favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
10.5. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será
calculado considerando o  custo  de  referência  e  a  taxa  de  BDI  de  referência  especificada  no  orçamento-base  da
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
10.6. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
10.7.  Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1.  Ao(s) LICITANTE(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das responsabilidades por
perdas e danos:
a) Advertência;
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a PREFEITURA pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
d) 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 o LICITANTE ressarcir  a  Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.2. As multas previstas  nos subitens acima,  serão  descontadas de imediato  no pagamento devido  ou cobradas
judicialmente, se for o caso.
11.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente a da alínea “b”, facultada a
defesa prévia do LICITANTE, no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
11.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO será declarada em função da natureza e
gravidade da falta cometida.
11.5. A declaração de inidoneidade para licitar  e  contratar  com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.
11.6. A sanção da alínea “d”, do subitem 14.1 é da competência da Secretaria Municipal solicitante, facultada a defesa
do LICITANTE no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
As demais sanções previstas na alínea “a”, “b” e “c” do subitem 14.1 são da competência da Secretaria Solicitante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1.  A disciplina  inerente  ao  recebimento  do  objeto  é  aquela  prevista  no  Projeto  Básico,  anexo  do  Instrumento
Convocatório, com emissão de termo de recebimento provisório e posterior termo de recebimento definitivo.
13.2.O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos
pela Administração; 
13.4. A Administração lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação da execução aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69, da Lei 8.666/1993.
A expedição deste termo será condicionante para o pagamento da última parcela;
13.5. O Termo de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do
contrato e da legislação em vigor;
13.6. A Contratada fica obrigada, pelo período de 02 (DOIS) anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar,
às suas  custas,  qualquer  defeito  quando decorrente  de  falha  técnica,  devidamente  comprovada na execução dos
serviços, sendo responsável  pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art.  618 do
Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia
e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1 A execução do presente Contrato bem como os casos omissos regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, combinado com inciso XII, do Artigo 55, do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1 Este Contrato será publicado em forma de extrato, em órgão de imprensa oficial nos prazos estipulados por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1 As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma para todos os efeitos legais.

Castelo-ES, XXX, de XXXXXX de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA XXXXXXXX

CONTRATADA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 
PROJETO BÁSICO

1. Descrição do Objeto:

1.1. Contratação de empresa especializada na área de construção civil para execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE
QUADRA DE ESPORTES E LAZER NA EMEIEF FORNO GRANDE, NA COMUNIDADE DE FORNO GRANDE, zona
rural do Município de Castelo, sob o regime de empreitada, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de
Castelo, conforme Projeto Básico.

2. Objetivo:

2.1. Contratação de empresa especializada na área de construção civil  para execução dos serviços de Implantação de
Quadra de Esportes e Lazer na EMEIEF FORNO GRANDE, na Comunidade de Forno Grande, zona rural do Município
de Castelo (ES), tem por objetivo oferecer maior conforto e lazer aos estudantes da comunidade.

3. Justificativa:

3.1. A necessidade de contratação se justifica pela necessidade de espaço para realização de praticas esportivas e lazer
dos alunos;

3.2. A  prática  de  esportes  aumenta  a  capacidade  cognitiva  do  aluno,  traz  benefícios  consideráveis  à  saúde  e  gera
cooperação e socialização entre os estudantes;

3.3. Pelo exposto, o objeto em questão é necessário para oferecer maior conforto durante à pratica de atividades esportivas
e lazer dos estudantes da EMEIEF Forno Grande.

4. Local de realização dos serviços:

4.1. A empresa ganhadora do certame prestará os serviços de Implantação de Quadra de Esportes e Lazer na EMEIEF
Forno Grande, zona rural do Município de Castelo (ES).

4.2. O transporte de funcionários, materiais, alimentação, dentre outros para o fiel cumprimento dos serviços, ficará por
conta da CONTRATADA, independente do local da realização dos serviços ou do número de viagens (visitas in loco)
necessárias para a sua execução.

5. Quantitativo / especificações técnicas / valores referenciais de mercado:

Item Quant. Unid Descrição Valor Unit. Valor Total

01 01 UN

Contratação  de  empresa  especializada  na  área  de
construção  civil  para  execução  dos  serviços  de
Implantação  de  Quadra  de  Esportes  e  Lazer  na
EMEIEF Forno  Grande,  zona  rural  do  Município  de
Castelo (ES)

R$ 590.579,59 R$ 590.579,59

Valor Total = R$ 590.579,59

6. Garantia na prestação dos serviços de engenharia:

6.1. Ocorrendo falhas no serviço prestado, a contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas,  contado do recebimento da comunicação,  providenciar  o devido reparo,  sem qualquer  ônus para Prefeitura
Municipal de Castelo – ES;

6.2.  A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente
por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, a prestação de serviços com
vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela Secretaria Municipal de Obras, inclusive por
emprego de mão de obra, acessórios ou peças impróprias ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado
para  justificar  qualquer  cobrança  adicional,  a  qualquer  título,  mesmo  nas  aquisições  e  serviços  recebidos  pela
CONTRATADA, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia;
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6.3. Os  serviços  prestados  terão  a  garantia  de  5  (cinco)  anos  e  serão  monitorados  de  acordo  com  os  parâmetros
estabelecidos  na  Orientação  Técnica  do  IBRAOP  OT-IBR  003/2011  –  Instituto  Brasileiro  de  Auditoria  de  Obras
Públicas, em especial para este Projeto Básico;

6.4. Caso seja observado que os serviços prestados foram de baixa qualidade, os mesmos deverão ser refeitos sem ônus
para a CONTRATANTE;

6.5. A CONTRATADA deverá  possuir  e  fornecer  todos  os  equipamentos  especializados  para  execução adequada  dos
serviços de arquitetura e engenharia, inclusive, empregar mão-de-obra qualificada, e assegurar que seus funcionários
tenham recebido treinamento para utilizar os equipamentos e os produtos especializados necessários para a execução
dos  serviços,  ficando  a  CONTRATANTE  desobrigada  de  fornecer  quaisquer  equipamentos  ou  pessoal  para  o
cumprimento dos serviços;

6.6. A  CONTRATADA  deverá  atender  todas  as  pendências  apontadas  pela  Fiscalização  do  Contrato  e  todas  as
modificações serão realizadas sem ônus para a Prefeitura Municipal de Castelo.

7. Da garantia contratual. (Artigo 56, §2º, da lei nº 8.666/93)

7.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária, caução em dinheiro ou título da dívida pública.

7.2. Garantia de Execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante no prazo de até 60 (sessenta)
dias do efetivo e integral cumprimento das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de
prejuízos causados à Entidade de Licitação e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra/Serviço.

7.3. Quando necessário, a Garantia de Execução deverá também ser prorrogada.

8. Procedimentos de fiscalização:

8.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos
ou serviços que são de sua competência;

8.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

8.3. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da
fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de Administração da CONTRATANTE, que tomará
as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos
causados por sua omissão;

8.4. Nesta PMC, a atividade de fiscal de contratado é dividida em duas, sendo uma exercida pelo Fiscal de Documentação
de Contrato e outra pelo Fiscal de Obra.;

8.5. Para ser nomeado como fiscal de obra é necessário que o servidor esteja lotado no cargo de Engenheiro(a) e/ou
Arquiteto(a); 

8.6. Ambas as fiscalizações poderão ser exercidas por apenas um fiscal, sendo imprescindível a nomeação do Fiscal de
Obra;

8.7. Quando nomeado apenas o Fiscal de Obra, as atribuições de fiscalização da documentação contratual passarão a ser
de sua responsabilidade.

8.8. Competirá ao Fiscal de Documentação de Contrato:

8.8.1. Garantir a entrega das documentações definidas no contrato para cada medição, sendo que a análise deverá ser
realizada por servidor competente;

8.8.2. Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

8.8.3. Manter sob sua guarda cópias do contrato em vigor, inclusive dos aditivos recorrentes, e do respectivo Projeto
Básico;

8.8.4. Anexar  aos  autos  do  processo  correspondente,  cópias  dos  documentos  escritos  que  comprovem  as
comunicações/solicitações de providências;
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8.9. Competirá ao Fiscal de Obra: 

8.9.1. Acompanhar  a  execução  dos  serviços  propriamente  ditos,  verificando  a  correta  utilização  de  materiais,
equipamentos, como também na prestação dos serviços, inclusive o uso de EPI;

8.9.2. Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

8.9.3. Manter sob sua guarda cópias do contrato em vigor, inclusive dos aditivos recorrentes, e do respectivo termo de
referência;

8.9.4. Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas neste Termo de Referência, devendo comunicar
formalmente à empresa o descumprimento das mesmas;

8.9.5. Anexar  aos  autos  do  processo  correspondente,  cópias  dos  documentos  escritos  que  comprovem  as
comunicações/solicitações de providências;

8.9.6. Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos, demandas e metas previamente estabelecidos, para
efeito de glosa e aplicação de penalidade, se for o caso; 

8.9.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que
deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como conferir,
vistar e encaminhar para o pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

8.9.8. Acompanhar e aprovar os serviços executados, atestando o recebimento provisório do objeto contratado.

9. Responsabilidade pela fiscalização:

9.1. Após a assinatura do Contrato respectivo, será designado por portaria os fiscais de obra e contrato, fornecendo a
ambos todos os elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação;

9.2.  A fiscalização será exercida por servidores, formalmente designados, para o acompanhamento da contratação e
realização dos serviços;

9.3. Artigo 67, § 1º, da lei nº 8666/93: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;

9.4. Artigo 67, § 2º, da lei nº 8666/93: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

9.5. Pelo Art. 73, o Fiscal é o responsável pelo recebimento provisório do objeto do contrato e pode também ser designado
para o recebimento definitivo, sozinho ou em comissão;

9.6. A Administração deve considerar o princípio da Especialização Funcional para a expedição da Portaria Interna de
nomeação/designação do Fiscal do Obra e do Substituto;

9.7. Poderá  a  Administração  contratar  terceiros  para  subsidiar  o  Fiscal  do  Contrato  em  situações  peculiares  a
determinados serviços de alta complexidade.

10. Obrigações e responsabilidade da contratada:

10.1. Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Projeto Básico;

10.2. A CONTRATADA deverá  arcar  com qualquer  prejuízo  causado à administração  pública  ou a terceiros  por  seus
empregados durante a prestação dos serviços de arquitetura e engenharia;

10.3. Ocorrendo falhas na prestação dos serviços, a CONTRATADA será comunicada e deverá no prazo máximo de 2
(duas) horas, contado do recebimento da comunicação, providenciar a sua reparação, sem qualquer ônus para a
municipalidade;
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10.4. Observar  as  prescrições  relativas  às  leis  trabalhistas,  previdenciária,  fiscais,  seguros  e  quaisquer  outras  não
mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

10.5. Caso seja observado que os serviços prestados sejam de baixa qualidade, os mesmos deverão ser refeitos sem ônus
para A CONTRATANTE, ficando ainda sob a responsabilidade da CONTRATADA;

10.6. A  CONTRATADA  deverá  manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes
de  regularidade  fiscal,  jurídica,  técnica  e  econômica  e  conforme  dispões  o  inciso  XIII,  do  artigo  55,  da  Lei  nº
8.666/1993;

10.7. A CONTRATADA deverá acatar a todas as exigências da Secretaria Municipal de Obras, sujeitando-se à sua ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

10.8. A CONTRATADA não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no contrato, sem
prévia autorização por escrito da Administração Municipal;

10.9. A empresa CONTRATADA deverá submeter-se as mudanças, quando a Secretaria Municipal de Obras entender ser
necessárias;

10.10. A empresa CONTRATADA deverá ter no seu quadro funcional,  profissionais habilitados perante o CREA e CAU,
sendo o mesmo indicado pela CONTRATADA como integrantes da Equipe Técnica na fase de habilitação da licitação;

10.11. A CONTRATADA deverá apresentar, no início dos serviços, os respectivos documentos de Responsabilidade Técnica
(ART e RRT) do profissional indicado no quadro técnico na fase de habilitação da licitação;

10.12. Somente  será  admitida  a  substituição  de  qualquer  profissional,  cujos  atestados  tenham  contribuído  para  a
classificação da licitante, por outro com acervo técnico equivalente ou superior ao apresentado na licitação para o
profissional a ser substituído. A proposta de substituição de profissional  deverá ser feita por escrito, devidamente
fundamentada e incluirá a indicação do novo profissional com a aprovação de seu acervo técnico, acompanhada de
baixa do documento de Responsabilidade Técnica (ART e RRT) do profissional que está sendo substituído. Para a
sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal de Obra;

10.13. A empresa CONTRATADA deverá realizar as visitas técnicas em carro da própria empresa;

10.14. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto,  conforme o
caso,  principalmente  em caso de modificação de telefone,  endereço eletrônico ou endereço físico,  sob pena de
infração contratual;

10.15. Comunicar  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os
esclarecimentos necessários;

10.16. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais (inclusive
todos os regulamentos, instruções, diretrizes e normas regulamentadoras) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu
funcionamento como empresa;

10.17. As despesas de contrato, seguros, leis sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

10.18. Toda equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em
condições ilegais;

10.19. Toda equipe de trabalho deverá fazer o Treinamento Introdutório, Ordem de Serviço de Segurança e Anotação de
entrega de EPI de acordo com a Portaria Nº 3.214/78 o PPRA, LTCAT e PCMSO, estar equipada com ferramentas e
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equipamentos compatíveis com a tarefa executada, além de fardamento, sapatos, luvas, capacete, óculos, protetor
auricular, cinto de segurança e outros utensílios de segurança quando necessário;

10.20. Todos os funcionários deverão estar devidamente identificados;

10.21. Será de responsabilidade da CONTRATADA indenização de quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução
das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito;

10.22. Os casos não abordados neste Projeto Básico serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter padrão de
qualidade e normas de segurança do trabalho, previsto para a obra e serviços em questão;

10.23. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

10.24. Os serviços  deverão ser  executados  de forma a atender  perfeitamente  todas  as  normas e legislações  federais,
estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Onde deverá ser previsto:

 Andaimes com guarda-corpo;

 Equipamentos de Proteção Individuais (EPI);

 Uniforme e crachás para os funcionários;

 Demais despesas com segurança.

1.1.1 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e

medicina do trabalho;
10.24.2. A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual

adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

12. Obrigações e responsabilidade do contratante:

12.1. A fiscalização será exercida  por  servidores  formalmente  designados,  para o acompanhamento  da  contratação  e
realização dos serviços. 

12.2. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Projeto Básico, para que a
empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição dos serviços;

12.3. Designar  servidor  com  competência  necessária  para  promover  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativos e qualitativos;

12.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

12.5. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Projeto Básico;

12.6. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários a execução da contratação;

12.7. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas na prestação dos serviços;

12.8. Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para
que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;
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12.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório
e a ampla defesa;

12.10. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações deste Projeto Básico;

12.11. Efetuar o pagamento após a prestação dos serviços que estiverem dentro dos padrões exigidos.

13. Penalidades:

13.1. Ao(s) LICITANTE(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das responsabilidades por perdas

e danos:

a) Advertência;
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a PREFEITURA

pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d) 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 o LICITANTE ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

13.2. As  multas  previstas  nos  subitens  acima,  serão  descontadas  de  imediato  no  pagamento  devido  ou  cobradas

judicialmente, se for o caso.

13.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente a da alínea “b”, facultada a defesa

prévia do LICITANTE, no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

13.4. A suspensão do direito de licitar  e contratar com a ADMINISTRAÇÃO será declarada em função da natureza e

gravidade da falta cometida.

13.5. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA será declarada em função da

natureza e gravidade da falta cometida.

13.6. A sanção da alínea “d”, do subitem 14.1 é da competência da Secretaria Municipal solicitante, facultada a defesa do

LICITANTE no respectivo processo,  no prazo de 10 (dez)  dias da abertura  de vista,  podendo a reabilitação ser

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

13.7. As demais sanções previstas na alínea “a”, “b” e “c” do subitem 14.1 são da competência da Secretaria Solicitante.

14. Condições Gerais:

14.1. A empresa CONTRATADA deverá  ter  no seu quadro  funcional,  profissionais  habilitados  perante o os conselhos
competentes para acompanhamento dos serviços necessários além de se responsabilizar pela emissão e pagamento
dos documentos de Responsabilidade Técnica (ART e RRT);

14.2. Cada  etapa  da  execução  dos  serviços  será  analisada  e  avaliada  pelo  corpo  técnico  da  SEMOB,  que  fará
apontamentos para correções ou autorizará sua aprovação e prosseguimento à próxima etapa;

14.3. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

15. Da qualificação técnica operacional:

15.1. Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional da Classe (CREA ou CAU) da região da seda da empresa. (Art.
30, I, da Lei Federal nº 8666/93).

16. Da qualificação técnica profissional:
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16.1. Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional da Classe (CREA ou CAU) da região da
sede da empresa;

16.2. Serviços semelhantes ao objeto descrito no edital.

17. Valor da contratação e da aceitabilidade da proposta:

17.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa
de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

17.2. Será vencedora a proposta que apresentar  melhor  técnica e menor  preço de acordo com o edital,  desde que a
empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, e
tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Projeto Básico;

17.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas diretas e indiretas relacionados com o(s) objeto(s) da contratação;

17.4. A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

18. Solicitação dos serviços de engenharia:

18.1. Os serviços deverão ser condicionados de acordo com a ordem de serviço.

18.2. Os serviços deverão ter início em prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a ordem de serviço.

19. Pagamento dos serviços de engenharia:

19.1 A empresa contratada deverá requerer o pagamento dos serviços de engenharia, após sua entrega e ateste da nota fiscal
no protocolo da Prefeitura Municipal de Castelo - ES, munida de todos os documentos exigidos pela Prefeitura para a
realização do pagamento. Conforme lista de documentos abaixo:

A) PRIMEIRA MEDIÇÃO

▪ ART de execução;

▪ Planilha com os itens executados a serem medidos;

▪ Nota de empenho;

▪ Certidões negativas válidas;

▪ Matrícula CEI (CNO);

▪ Nota fiscal.

B) TODAS AS MEDIÇÕES, EXCETO A PRIMEIRA

▪ Planilha com os itens executados a serem medidos;

▪ Nota de empenho;

▪ Certidões negativas válidas;

▪ Guia, mais recente, de recolhimento do FGTS e GPS com o respectivo comprovante de pagamento;
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▪ Folha de pagamento de funcionário (contra-cheque);

▪ Nota Fiscal.

C) ÚLTIMA MEDIÇÃO

▪ Protocolo de solicitação de termo de recebimento provisório, definitivo e atestado de conclusão de obra.

20. Prazos:

20.1. Prazo de Execução: Os serviços deverão ser executados em 210 (duzentos e dez) dias 7 (sete) meses, conforme o
cronograma físico-financeiro;

20.2. A vigência contratual deverá ter o prazo de 12 meses, visto que pode ocorrer a necessidade de adequações;
20.3. A vigência contratual não poderá ser inferior ao prazo de execução.

21 Modalidade de contratação:

21.1 A modalidade de contratação será indicada pelo chefe do poder executivo e/ou pelo setor de licitação;
21.2 Observar Art. 40 §1º da IN 12/2014, sem prejuízo de a secretaria solicitante SUGERIR a modalidade que entender

pertinente.

22 Dotação orçamentária:

22.1 A dotação orçamentária será informada no decorrer do processo administrativo.

Castelo – ES, 23 de Setembro de 2021.

___________________________________
Ana Paula Farias

Secretária Municipal de Educação Substituta
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