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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO No 040/2019 - RETIFICADO 

PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

A Prefeitura Municipal de Ibitirama, doravante denominada PMI, realizará a licitação, na 

modalidade "Pregão Eletrônico", sob o critério “menor preço por lote”, por meio do site: 

www.licitacoes-e.com.br, para Contratação de empresa especializada em revisão e 

elaboração de planta genérica de valores do município de Ibitirama – ES, conforme 

Processo  nº 6519/2019, devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão 

será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Ibitirama, 

designados pelo Decreto No 307/2019, de 15 de outubro de 2019 e regido pela Lei no 

10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pelo Decreto Municipal no 232/2007, 

de 21 de novembro de 2007, pela Lei Federal no 8.666/93, e suas alterações, Lei 

Complementar 123/2006 e Lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, bem como 

pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital. 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do 

Brasil S/A. 

1.3 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 8:00  horas  do dia 21 de 

novembro de 2019. 

1.4 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 12:30 horas  do dia 26 de 

novembro de 2019. 

1.5 - DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 12:30 horas  do dia 26 

de novembro de 2019. 

1.6 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 13:00 horas  do 

dia 26 de novembro de 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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1.7 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS: Até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: licitacao@ibitirama.es.gov.br. 

1.8 – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em revisão e elaboração de planta genérica de 

valores do município de Ibitirama – ES. De acordo com as especificações e condições 

constantes neste Termo de Referência com as Especificações Técnicas. 

2. DO OBJETIVO 

I. Elaboração da Planta Genérica de Valores. 

II. As especificações técnicas dos produtos estão descritas no Anexo I deste Termo de 

Referência. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

Considerando que o Município ainda não instituiu em lei a Planta Genérica de Valores – 

PGV. 

Considerando ainda que ao estabelecer a Planta Genérica de Valores o município, com 

base no que dispõe o art. 97, IV, do CTN, cujo objetivo é que reflita, adequadamente, a 

realidade imobiliária local e contemple possíveis valorizações e ou desvalorizações 

havidas em função das transformações urbanas. 

O instituto jurídico da PGV permite a aferição do valor venal dos imóveis que é, nos 

termos da legislação municipal, a base de cálculo do IPTU. Valor este que, conjugado à 

alíquota correspondente, resultará na importância a ser lançada pelo município ao 

contribuinte. 

4. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A formalidade e a vigência do contrato está especificado no presente edital. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cumprir as obrigações constantes no edital e as relacionadas na MINUTA DE 

CONTRATO e do Anexo I, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da 

natureza da atividade. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

mailto:licitacao@ibitirama.es.gov.br


      

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-
ES 

 CEP: 29.540-000 
TEL: 28 3569 1160 

 

 

3 

Cumprir as obrigações constantes no edital e as relacionadas na MINUTA DE 

CONTRATO e do Anexo I, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da 

natureza da atividade. 

Cumprir as obrigações relacionadas na MINUTA DO CONTRATO sem prejuízo das 

decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

7. DOS PRAZOS  

Os serviços serão executados no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de assinatura do Contrato.  

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte e alimentação de seus 

funcionários. 

Todos os serviços deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica obedecendo às 

especificações mínimas fornecidas no Termo de Referência.  

9. DO ANEXO 

São partes integrantes deste Termo de Referência o anexo: 

ANEXO I – Especificações Técnicas; 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

ELABORAÇÃO / REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV 

Tendo em vista a necessidade da atualização de dados cadastrais, a empresa contratada 

deverá prestar consultoria, na elaboração da Planta Genérica de Valores (PGV), para 

uma melhor justiça social na arrecadação de tributos, por parte dos Municípios. 

Deverá ser analisada as divisões por zonas fiscais, onde existe um valor unitário, de 

terreno, e de área edificada. Através desta análise, serão aplicadas alíquotas para a 

cobrança do IPTU. Com isso, a revisão tem por objetivo, definir a nova base de 

arrecadação tributária, e revisar as alíquotas existentes. 

A metodologia de trabalho deverá incluir um modelo de avaliação coletiva das unidades. A 

criação de um modelo matemático coletivo deverá iniciar-se através da avaliação da base 

cartográfica atualizada do município, com levantamentos abrangendo a estrutura legal de 

formação da área urbana, dos bairros e das ruas com suas respectivas representações 
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gráficas expressas em mapas, plantas baixas, etc. Essa separação se dará pelo 

geoprocessamento onde irá ser setorizado quadras, lotes e sub lotes. 

I - OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração da 

Planta Genérica de Valores (PGV) de edificação e Terrenos para definição do valor de 

metro quadrado por face quadra, ou por secção de logradouros nos perímetros urbanos 

da Sede, Distrito e Comunidades do Município de Ibitirama, a ser utilizada como base de 

cálculo do IPTU e do ITBI, atualização dos custos unitários de reprodução de edificações 

e definição dos modelos de avaliação em massa dos imóveis (terrenos e edificações);  

II – OBJETIVOS 

Constituem-se como objetivos da contratação, a realização dos seguintes serviços 

técnicos: 

 a) Atualização da Planta de Valores Genéricos de Terrenos e edificações para definição 

do valor de metro quadrado por face de quadra;  

b) Atualização dos Custos Unitários de Reprodução de Edificações; e  

c) Definição dos modelos de avaliação em massa dos imóveis (terrenos e edificações). 

III – JUSTIFICATIVA 

Considerando, a necessidade da elaboração/revisão da Planta Genérica de Valores 

(PGV), para uma melhor justiça social na arrecadação de tributos, devido a defasagem da 

legislação atual por parte do Município. 

Considerando, que as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e as 

recomendações do Tribunal de Contas da necessidade de uma avaliação que melhor se 

aproxime aos valores da realidade imobiliária do Município é imprescindível a atualização 

da planta genérica de valores – PGV. 

Considerando, em que pese os esforços da municipalidade na tentativa de afastar as 

deficiências apontadas pela fiscalização municipal utilizando-se de informações junto a 

Departamento de Tributação de Arrecadação, constatamos que existem muitas 

inconsistências, o que requer uma revisão em toda sua área urbana municipal. 

Considerando, que o município não dispõe de recursos humanos suficientes para realizar 

os trabalhos, não resta outra alternativa a não ser a contratação de empresa 

especializada. Para realizar a Elaboração/Revisão da Planta Genérica de Valores – PGV, 



      

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-
ES 

 CEP: 29.540-000 
TEL: 28 3569 1160 

 

 

5 

com a finalidade de atender à política de arrecadação tributária, propicia informações que 

poderão ser utilizadas para o planejamento das ações da Administração Municipal na 

ocupação e controle do uso do solo urbano.  

Considerando, a revisão tem por objetivo, definir a nova base de arrecadação tributária, e 

revisar as alíquotas existentes. 

Considerando, que é atribuição do Poder Executivo regulamentar anualmente os fatores 

para o cálculo do ITPU, contendo valores do metro quadrado de terreno, segundo sua 

localização e existência de equipamentos urbanos; valores do metro quadrado de 

edificação, segundo o tipo e padrão e fatores de correção e os respectivos critérios de 

aplicação.  

Levando em consideração a notificação protocolizada pelo Tribunal de Contas do Espírito 

Santo através do TC N° 5.936/2018 que determina ao Poder Executivo que apresente 

Plano de Ação, indicando o tempo que atenderá cada uma das observações da Equipe de 

auditoria, apontando os gestores responsáveis, por efetuar as ações concernentes a cada 

uma dessas observações: 

Estabelecer a Planta Genérica de Valores do município, com base no que dispõe o art. 

97, IV, do CTN, com o objetivo de que reflita, adequadamente, a realidade imobiliária local 

e contemple possíveis valorizações e ou desvalorizações havidas em função das 

transformações urbanas. 

Apontou-se pela necessidade de Elaboração/Revisão imediata da Planta Genéricas de 

Valores - PGV no(s) perímetro(s) urbano(s) da Sede, Distrito e Comunidades do 

Município, sob pena de responsabilização do Executivo, pois a manutenção da base de 

cálculo do tributo em valores comprovadamente defasados tende a caracterizar potencial 

renúncia de receita. Prática esta reprovável e combatida pelos órgãos de fiscalização e 

nos termos definidos no artigo 70 da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade na Gestão Fiscal, a ser realizada por empresa(s) especializada(s), pois 

é perceptível que a qualidade das avaliações genéricas depende diretamente de alguns 

fatores, dentre eles, uso de metodologia avaliatória eficiente, existência de corpo técnico 

capacitado e recursos tecnológicos adequados à metodologia a ser empregada e controle 

sobre a qualidade das avaliações.  

IV - SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES 
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Os serviços contemplam atividades de Engenharia de Avaliações e Pesquisa de Valores 

Imobiliários de Terrenos e de Construção compreendendo a elaboração da Planta 

Genérica de Valores – PGV, para um universo estimado de 4.000 (quatro mil) unidades 

imobiliárias, de conformidade com as seguintes especificações: 

I. Base de Dados: Será utilizado a base de dados existentes no cadastro imobiliário do 

município, que possibilitará a identificação dos contribuintes do IPTU e ITBI, permitindo 

assim sua atualização e melhor avaliação dos imóveis, conferindo assim uma maior 

justiça fiscal, implementando a arrecadação tributária com maior eficiência e aumentando 

as receitas próprias, que se reverterão em obras e/ou serviços de interesse público, ou 

seja, do próprio contribuinte. 

II. Base Cartográfica: Serão utilizadas as bases cartográficas, desenhos, mapas 

existentes no município, para serem montados os mosaicos para identificação dos valores 

venais dos imóveis.  

III. Instrumentos: A atualização da Planta Genérica de Valores em que o resultado final da 

avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o 

fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal 

e social, com o tratamento isonômico dos contribuintes, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988; Lei 5.172/1966: Código Tributário Nacional (CTN); Lei 10.257/2001: 

Estatuto da Cidade; Portaria 511/2009 do Ministério das Cidades; e Leis, Decretos e 

Instruções Normativas Municipais pertinentes. 

IV. Serviços e Especificações: Os serviços contemplam atividades de: Engenharia 

Avaliações e Pesquisa de Valores Imobiliários de Terrenos e de Construção 

compreendendo a elaboração da Planta Genérica de Valores – PGV, para um universo 

estimado de 4.000 (quatro mil) unidades imobiliárias, de conformidade com as seguintes 

especificações: 

V – METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 

Será baseada em fatores previstos na Lei Municipal bem como as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A Empresa dialogará com o Departamento de 

Tributação de Arrecadação para fins de conhecer o cadastro fiscal imobiliário vigente 

visando certificar a necessidade de utilização de outros elementos informativo que a 

administração disponha. 
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I. Método Avaliatória exigido para este trabalho é o Método Comparativo de Dados de 

Mercado – NBR - 14653-2, ou seja, aquele que define o valor através da comparação de 

dados de mercado assemelhados quanto às características do imóvel. É condição 

fundamental para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados que 

possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do Mercado Imobiliário. 

II. Nível de Rigor de Precisão: Será adotado o nível de rigor referido à “Avaliação Normal” 

- NBR- 14653-2, que admite o tratamento definido como homogeneização nos casos de 

avaliações coletivas ou avaliações em massa, como é o caso da avaliação de imóveis 

urbanos para fins tributários. 

III. Pesquisa de Valores Imobiliários: Deverá ser organizada uma pesquisa de valores 

imobiliários junto às diversas fontes de informações, com a finalidade de se obter por 

meio de tratamento estatístico, valores unitários básicos de metro quadrado de terreno 

por face de quadra ou trechos de logradouros. A amostra deverá ser representativa dentro 

do universo de imóveis por zona fiscal e em quantidade suficiente a afastar injustiças 

fiscais. 

IV. Estudo de Política Tributária: A Empresa deverá propor diante das informações do 

cadastro fiscal imobiliário vigente um estudo com vistas a estabelecer uma Política 

Tributária para o Município, estudo este, que poderá ensejar alterações no Código 

Tributário do Município. 

V. Simulação da Carga Tributária, juntamente com a comissão formada, verificar os 

valores de IPTU cobrados em relação à nova Planta de Valores e Fórmula de Cálculos a 

ser implantada; 

VI. Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido pela 

Prefeitura identificando as áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 

VI - METODOLOGIA E ETAPAS  

O apoio na elaboração e/ou revisão da Planta Genérica de Valores – PGV do Município 

de Ibitirama – ES, será desenvolvido conforme as 13 (treze) etapas relacionadas e 

descritas a seguir, prevendo em cada uma delas, como resultado, produtos específicos 

referentes à estruturação do Anteprojeto de Lei de Revisão/Elaboração da PGV. 

ETAPA 1 – Definição dos objetivos e da abrangência dos trabalhos; 

ETAPA 2 – Análise do perfil imobiliário; 
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ETAPA 3 – Estruturação sobre os preços praticados; 

ETAPA 4 – Análise preliminar e verificação dos dados; 

ETAPA 5 – Seleção dos métodos, técnicas e análise dos modelos; 

ETAPA 6 – Validação dos Resultados; 

ETAPA 7 – Aplicação dos modelos; 

ETAPA 8 - Geração do Mapa de Valores de Terrenos; 

ETAPA 9 – Simulação da Carga Tributária, juntamente com a comissão formada, verificar 

os valores de IPTU cobrados em relação à nova Planta de Valores e Fórmula de Cálculos 

a ser implantada; 

ETAPA 10 – Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido 

pela Prefeitura identificando as áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 

ETAPA 11 - Explanação à Câmara de Vereadores; 

ETAPA 12 – Publicação dos trabalhos e consolidação do projeto de Lei. 

ETAPA 13 – Capacitação para a equipe da Comissão de acompanhamento previsto no 

Art. 52 da Lei Municipal nº 039/1990.  

VII – PRODUTOS A SEREM ENTREGUES IMPRESSO E EM ARQUIVO  DIGITAL  

 I. Estudos de Pesquisa de Valores Imobiliários realizados;  

II. Planilha de Cálculo dos Valores Homogeneizados;  

III. Mapa de Valores Unitários Básicos por Face de Quadras – Zonas de Valorização 

(ZONA FISCAL) e Logradouros;  

IV. Tabela de Valores de Construção por Tipo / Categoria; 

V. Mapas temáticos com indicadores das zonas fiscais deverão ser entregues em 03 

(três) vias impressas (coloridas) e em cópia digital em arquivo Shapefile (.shp), os 

arquivos deveram ser georreferenciada no sistema de coordenadas UTM (DATUM) 

SIRGAS 2000 - 24 K ;  

VI. Minuta do projeto de Lei; 

A Empresa contratada deverá acompanhar / apresentar as reuniões com a câmara de 

vereadores e demais órgãos públicos, e sendo necessária com lideranças políticas e 

comunitárias locais para expor os estudos e os resultados dos trabalhos. 

VIII – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
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I. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade o pessoal, direto e indireto, adequado 

e capacitado para a execução dos serviços.  

II. Responsabilizar-se pela supervisão, atuação e bom comportamento de seu pessoal 

nos serviços a seu cargo, obrigando-se a retirar do local todo ou qualquer 

empregado/preposto, cuja presença seja considerada inconveniente pelo 

CONTRATANTE, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos ou prejuízos 

causados ao CONTRATANTE ou terceiros, por seus empregados, prepostos ou pessoas 

que se encontrem sob seu comando.  

III. Responderá o CONTRATADO, como único e exclusivo empregador, por toda e 

qualquer reivindicação, seja judicial ou extrajudicial, de seus empregados, isentando o 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido.  

IV. Respeitar e fazer com que seus empregados/prepostos respeitem a legislação sobre 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e sua regulamentação, fornecendo aos 

operários equipamentos de segurança necessários para a execução dos serviços ora 

contratados.  

V. Não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.  

IX – EQUIPE TÉCNICA - DE ACORDO COM A ABNT NBR 14653/2011 

A elaboração da planta de valores genéricos de terrenos, definição/atualização dos custos 

unitários de reprodução de edificações, definição/adequação dos modelos de avaliação 

em massa dos imóveis para fins de tributação ao município de Ibitirama demandará de 

equipe técnica multidisciplinar, devendo envolver os conhecimentos técnicos e científicos 

de profissionais das mais variadas áreas de formação profissional. Dessa forma, é 

desejável a utilização de tecnologia e a participação de profissionais com formação 

orientada por diversas ciências, tais como as engenharias, geociências, ciências da terra 

e as ciências humanas. Também é de suma importância que todos os profissionais 

envolvidos assumam suas parcelas de responsabilidade sobre os estudos e as 

conclusões apresentadas. Nesse contexto, a equipe técnica envolvida neste projeto 

deverá ser composta pelas seguintes formações técnicas mínimas.  

- Engenheiro Civil ou Arquiteto (perito em avaliação imobiliária);  

- Economista e ou Estatístico; 
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 - Advogado Tributário e, 

- Assistentes Técnicos; 

X - RETIFICAÇÃO OU REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS 

Retificar ou refazer, por sua própria conta, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 

eventuais serviços executados em discordância com as exigências do presente 

CONTRATO ou que apresentem, a qualquer tempo, erros, vícios, imperfeições, falhas, ou 

quaisquer outros danos e/ou defeitos decorrentes de irregularidades havidas durante a 

execução dos trabalhos ora contratados, independentemente da fiscalização exercida 

pela CONTRATANTE.  

XI- CONFIDENCIALIDADE  

O CONTRATADO obriga-se a manter e fazer com que os seus empregados, envolvidos 

na execução dos Serviços mantenham o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 

dados, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais e 

inovações de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou que venham lhe ser 

confiados em razão do CONTRATO, sendo os mesmos de interesse do CONTRATANTE, 

não podendo o CONTRATADO, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, 

utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas 

da lei, sem o prévio consentimento/autorização do CONTRATANTE.  

XII– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

(196) 061001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços administrativos da Secretaria 

Municipal de Fazenda, Elemento de Despesa 33903900000 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica do orçamento da Prefeitura, para o corrente exercício.  

XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS  

O Município disponibilizará acesso do responsável credenciado pela empresa às 

informações cadastrais atuais e a todo material que se fizer necessário para o bom 

andamento dos serviços, tipo: 

I. Listagens e/ou relatórios atualizadas com as informações cadastrais dos imóveis 

classificados por ordem de inscrição, ou seja: setor, quadra, lote, sub/lote e anexos;  

II. Cópias de mapas dos logradouros referentes aos imóveis do município;  
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XIV - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 Secretaria Municipal de Fazenda. 
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2 - DO OBJETO 

O objeto do presente pregão é a Contratação de empresa especializada em revisão e 

elaboração de planta genérica de valores do município de Ibitirama – ES, em atendimento 

ao Processo no 6519/2019 da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme anexo I do 

presente edital. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Os serviços do objeto da presente licitação se farão na forma estabelecida no anexo VI 

deste Edital. 

4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

(196) 061001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços administrativos da Secretaria 

Municipal de Fazenda, Elemento de Despesa 33903900000 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica do orçamento da Prefeitura, para o corrente exercício. 

5 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

5.1 - O Contrato decorrente deste Certame vigorará até 31 de dezembro de 2019, a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes até o limite 

de 60 (sessenta) meses. 

5.2 - É vedada a assunção de obrigações que importem em necessidade de alocação de 

créditos orçamentários relativos a exercício financeiro futuro. 

6 - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - Os preços serão estabelecidos em conformidade com a Cláusula 2ª da Minuta do 

Contrato, anexo VI deste Edital. 

6.2 - Os pagamentos serão realizados em conformidade com a Cláusula 3ª - Das 

Condições de Pagamento - da Minuta do Contrato - anexo VI deste Edital. 

7 - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias corridos, contados da data 

limite para o acolhimento das mesmas, conforme indicado neste edital. 

8 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

A empresa deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 

proposta, atentando também para a data e horários fixados para início da disputa. 

9 - REFERÊNCIA DE TEMPO 
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Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

10 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

10.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

10.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 

8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria 

Administração Pública Estadual; 

c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, 

ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 

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

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

11 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

11.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a) coordenar o processo licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; 

c) conduzir a sessão pública na internet; 

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e) dirigir a etapa de lances; 

f) verificar e julgar as condições de habilitação; 

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h) indicar o vencedor do certame; 
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i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, 

competirá ao ordenador de despesas a adjudicação; 

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES  

12.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

a) credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da senha 

de acesso ao sistema eletrônico de compras; 

b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 

proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 

promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros; 

d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem 

como manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso; 

f) utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão 

na forma eletrônica; 

g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 

h) submeter-se às exigências do Decreto Estadual Municipal 232/07, da Lei Federal nº 

10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de 

participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório; 
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12.2 – A empresa descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha 

suspensas automaticamente. 

13 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

13.1 - Os licitantes deverão ser previamente cadastrados perante o Provedor do sistema 

eletrônico. 

13.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

13.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua 

inabilitação perante o cadastro de fornecedores. 

13.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

13.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

13.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

14 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, através do e-mail: 

licitacao@ibitirama.es.gov.br. 

14.2 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

14.3 - Caso o pregoeiro decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá 

encaminhar o processo para a autoridade competente – ordenadora da despesa - a quem 

competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do pregoeiro. 

14.4 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

mailto:licitacao@ibitirama.es.gov.br
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14.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste edital. 

14.6 - 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. 

15 - DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

15.1 - Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da 

sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas.  

15.2 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 

licitante.  

15.3 - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 

sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

15.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência.  

15.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

15.6 – A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada em conformidade 

com o modelo contido no ANEXO II, acompanhadas de todos os documentos nele 

enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais 

instruções constantes deste edital e seus anexos: 

a) Datilografá-la ou digitá-la, em 01 via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que 

venham a ensejar dúvidas, reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das 

normas e critérios deste Edital; 

b) Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas. 

16 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

16.1 – Esta licitação será julgada sob o critério de menor preço por lote. 
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16.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital ou que estejam com valor superior ao máximo  estabelecido 

no Lote do Anexo l do Edital. 

16.3 - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

16.4 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 

disponíveis na internet. 

16.5 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro 

e os licitantes. 

16.6 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

16.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de menor preço por lote, o 

pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

16.8 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

16.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital. 

16.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

16.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

16.12 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

16.13 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, 

após comunicar a todos os participantes. 

16.14 - O sistema eletrônico encerrará, aleatoriamente, dentro de um período de até trinta 

minutos, a recepção de lances, após encerramento do tempo normal pelo pregoeiro. 

16.15 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
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lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

16.16 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

16.17 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não 

tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por 

cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

16.17.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

no prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do pregoeiro, apresentar nova proposta 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

16.17.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na condição prevista no caput, observada a ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

16.17.3 – O pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o 

enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, conforme regras estabelecidas no Anexo III deste Edital; 

16.17.4 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição indicada no 

caput, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

16.18 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

16.19 - Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 

comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

17 - DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE 
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17.1 - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 

contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste Edital. 

17.2 – A habilitação do licitante vencedor que se declarar cadastrado no SICAF, no que 

tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de 

consulta efetuada pelo pregoeiro. 

17.3 – Os documentos e anexos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 

no SICAF deverão ser apresentados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a 

solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. O licitante que houver optado por não 

apresentar certidão de cadastro no SICAF deverá apresentar, nesse mesmo prazo, todos 

os documentos e anexos exigidos para habilitação. Em ambos os casos, é facultada a 

apresentação via fax. 

17.4 - Os documentos referidos no item anterior, quando remetidos via fax, deverão ser 

apresentados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas 

a contar do encerramento da sessão de disputa.  

17.5 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

17.6 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao 

estimado para contratação, e quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o 

menor preço será declarado vencedor. 

17.7 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, ou se recusar a assinar o contrato, o pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital. 

17.8 – Nas hipóteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a 

menor oferta apresentada no certame. 

17.9 – Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no 

certame e aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será facultado 

à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado 

assegurado a ampla defesa e o contraditório. 
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18 - DOS RECURSOS 

18.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões 

de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

18.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o 

pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

18.3 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela 

efetuada via eletrônica – internet -, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o 

pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado 

da classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato 

que motivou a licitante a recorrer. 

18.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

18.5 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

18.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e 

protocolados junto ao órgão promotor do certame, localizado no endereço indicado neste 

edital, em dias úteis, no horário de 8 às 17 horas. 

19 - DA ADJUDICAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA FIRMAR O CONTRATO 

19.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

19.2 - Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para 

assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
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19.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, 

nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante 

vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

ente promotor do certame. 

19.4 – No ato de assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, os quais deverão ser mantidos pelo licitante durante a 

vigência do pacto. 

19.5 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e de contratar com o Município de Ibitirama, e será descredenciado do SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações 

legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

19.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Administração, mediante motivação do órgão ou entidade 

licitante. 

20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

20.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a 

incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 

atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

20.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução do contrato; 

20.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 20.2 deste edital 

e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

20.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 

sanções ao licitante contratado: 
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a) advertência; 

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

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

Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o 

licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 

toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”. 

§ 1º. As sanções editalícias e contratuais poderão ser aplicadas cumulativamente. 

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade 

competente submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, 

tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo 

Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua 

autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste 

item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no 

SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea “d”, 

deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF. 
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20.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

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

regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame 

deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

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

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a 

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o 

local de entrega das razões de defesa; 

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

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 

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

110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 

considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o 

órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotarão as medidas legais 

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

da Lei Federal nº. 8.666/93; 

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

Procuradoria Geral do Município. 

20.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos 

ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

20.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 

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

descontados da garantia prestada pela contratada; 

20.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
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21 – DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO 

21.1 - A Ordem de Serviço só será liberada pela Administração, os serviços serão 

realizados no Município de Ibitirama.  

22 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

b) É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

c) Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

d) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta. 

e) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

f) As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

g) Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  

h) A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

i) A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 

revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
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anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado. 

j) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

k) Que a empresa possa estar enviando o plano de ação dos trabalhos. 

l) A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no 

parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 

m)   No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 

contraditório. 

n) As empresa deverão atender as demais exigências do Termo de Referência. 

 

 

 

Ibitirama - ES, 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

JOSIMAR XAVIER DA COSTA 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

PREGÃO No 040/2019 

LOTE 01  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO E ELABORAÇÃO DE 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA – ES. DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

 
01 

 
Elaboração da Planta Genérica de Valores, conforme 
Termo de Referência e Especificações Técnicas em 
anexo. 
 

 

VALOR TOTAL DO LOTE   

 

VALOR MÁXIMO A SER PAGO PELO LOTE: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Os serviços serão realizados na Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES, (Secretaria de 

Fazenda). 

Demais condições do Termo de Referência. 

 

 

<<<<<NOME e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL>>>> 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO II 

PREGÃO No 040/2019 

PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: ____________(Nome da Empresa)____________ 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA - ES 

PREGÃO No 040/2019 – Contratação de empresa especializada em revisão e elaboração 

de planta genérica de valores do município de Ibitirama – ES, em atendimento ao 

Processo no 6519/2019 da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme anexo I do 

presente edital. 

Prezados Senhores: 

Pela presente formulamos Proposta Comercial para os serviços supracitados, de acordo 

com todas as condições do PREGÃO No 040/2019 e seus anexos. 

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos: 

Anexo I - Descrição dos serviços com seus respectivos valores unitário e global; 

Anexo III - Exigências para Habilitação; 

Anexo IV - Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal; 

Anexo V - Dados Complementares para Assinatura do Contrato. 

2 - O prazo de validade de presente Proposta é de 90 dias corridos, a contar da data 

estabelecida neste edital. 

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, 

tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e total 

contraprestação pela execução do contrato. 

4 - Na planilha de preços, estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 
indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, equipamentos, 
instalações e quaisquer despesas inerentes ao serviço. 

  Sem mais para o momento, firmamo-nos, 

  Atenciosamente, 

____________________________________ 

Identificação e Assinatura 
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ANEXO III 

PREGÃO No 040/2019 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

Para habilitar-se ao certame, após a fase de disputa, o licitante vencedor deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

1 - DA HABILITAÇÃO  

Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, 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 ou por 

servidor da PMI ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos 

“protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 

requeridos neste edital. 

1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a Diretoria em exercício; 

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; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual (onde for 

sediada a empresa e a do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado) 

e Municipal da sede da licitante; 

b) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

d) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas. 
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1.2.1 - A Documentação Relativa à Habilitação Econômico-Financeira: 

1.2.1.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias 

anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de 

validade; 

1.2.1.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço 

das empresas Sociedades Anônima ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação 

no "Diário Oficial" ou jornal de grande circulação; 

1.2.1.3 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar 

balanços de constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente 

licitação, autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior. 

1.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica da licitante no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, 

válido no dia do certame; 

b) Comprovação do licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data prevista 

para o certame, profissional, responsável técnico que se responsabilizará pela execução 

dos serviços contratados, detentor de atestado de responsabilidade técnica devidamente 

registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (perito em 

avaliação imobiliária) e/ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (perito 

em avaliação imobiliária), Economista e ou Estatístico, Advogado Tributário e, Assistentes 

Técnicos, que comprovem que o profissional tenha executado/supervisionado serviço de 

características técnicas iguais ou semelhantes ao objeto ora licitado, qual seja, 

Elaboração de Planta Genérica de Valores, emitido por órgão ou entidade da 

administração pública e/ou privada;  

b.1) Apresentar cópia autenticada do Registro do Profissional descrito na alínea “b” 

devidamente reconhecido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

e/ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, e outros, válido na data do 

certame; b.2) O profissional descrito no item “b” poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do 
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quadro permanente da empresa proponente, na condição de empregado ou por contrato 

de prestação de serviço, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a 

empresa.  

c) Quando da assinatura do contrato, no caso da empresa e seus responsáveis técnicos 

possuírem Registro no Conselho Regional de outro estado, será necessário a 

apresentação do visto do Conselho Regional do Espírito Santo, na forma da Resolução 

413/47 – CONFEA.  

1.4 – DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

a) Declaração de cumprimento de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor 

de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 

trabalho por menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). 

2 - DAS REGRAS RELATIVAS AO SICAF/FEDERAL 

a) Os licitantes cadastrados no SICAF/FEDERAL poderão deixar de apresentar a 

documentação exigida nos itens 1.1 – alíneas “a” a “e”; 

b) Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado a 

declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorrência de fato superveniente 

impeditivo de sua habilitação; 

c) Declarando o licitante que possui cadastro ou habilitação parcial no SICAF/FEDERAL, 

competirá ao Pregoeiro Oficial verificar a veracidade da afirmação por meio de consulta 

ao referido Sistema, devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.  

3  - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

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 nº. 

123/2006 e Lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e reproduzidos neste 

edital, deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da 

Fazenda, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesS

imples.app/ConsultarOpcao.aspx; 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

Parágrafo Primeiro. Os documentos aos quais se refere este item somente deverão ser 

apresentados após a convocação para assinar o contrato.  

Parágrafo Segundo. O licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte e não apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará 

impedido de licitar e de contratar com o Município de Ibitirama, e será descredenciado do 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das 

demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal 

nº. 8.666/93, quando for o caso. 
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ANEXO IV 

PREGÃO No 040/2019 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido 

pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendizes (     ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

LOCAL, ____ de __________ de ______. 

________________________________ 

Licitante interessado 
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ANEXO V 

PREGÃO No 040/2019 

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: 

No DE IDENTIDADE: 

ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

 
 

 

LOCAL, ____ de __________ de ______. 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO VI 
Contrato no_____________ 
Processo no  ................. 
Pregão no ____/______ 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA - ES, POR INTERMÉDIO DA 

.......................................... E A EMPRESA 

.......................................  PARA EXECUÇÃO DE 

REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE 

VALORES DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA – ES. 

 
A Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no ________________, com sede na _________ (endereço completo) 

_________, representada legalmente pelo seu  Prefeito ________(nome, nacionalidade, 

estado civil, profissão)_________, CPF/MF no ________________, residente e 

domiciliado ________(endereço completo)________, e a Empresa 

_____________________, doravante denominada CONTRATADA, com sede 

________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

________________ neste ato representada pelo ________(condição jurídica do 

representante)________ Sr. _________(nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão)__________ ajustam o presente CONTRATO de realização de serviço de 

revisão e elaboração de planta genérica de valores do município de Ibitirama – ES, em 

atendimento ao Processo no 6519/2019 da Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos 

das Leis no 8.666, de 21 de junho de 1993, no 8.883, de 08 de junho de 1994, de acordo 

com os termos do Processo de no _____________, parte integrante deste instrumento 

independente de transcrição juntamente com a Proposta apresentada pela 

CONTRATADA datada de ___/___/___, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas 

as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se 

regerá pelas Cláusulas Seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 - DO OBJETO 
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Contratação de empresa especializada em revisão e elaboração de planta genérica de 

valores do município de Ibitirama – ES, em atendimento ao Processo no 6519/2019 da 

Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA  

2 - DO PREÇO 

2.1 - O valor da contratação é de R$.......... (.....), de acordo com planilha de preços da 

contratada, e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 

indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, equipamentos, 

instalações e quaisquer despesas inerentes ao serviço.  

CLÁUSULA TERCEIRA 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços prestados, até o décimo dia útil 

após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 

Contratante, vedada a antecipação.  

3.2 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura 

devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

3.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 

4.320/64 e alterações posteriores; 

3.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado 

a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou 

correção a ser paga pela Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA 

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4.1 - O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 

.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses. 

4.2 - É vedada a assunção de obrigações que importem em necessidade de alocação de 

créditos orçamentários relativos a exercício financeiro futuro. 

CLÁUSULA QUINTA 

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão 

na seguinte dotação orçamentária:  

(196) 061001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços administrativos da Secretaria 

Municipal de Fazenda, Elemento de Despesa 33903900000 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica do orçamento da Prefeitura, para o corrente exercício.  

CLÁUSULA SEXTA 

6 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 - Compete à Contratada: 

a) fornecer os serviços de acordo com o Edital; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

d) garantir a execução qualificada do contrato durante todo o período;  

e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade o pessoal, direto e indireto, adequado 

e capacitado para a execução dos serviços;  

f) Responsabilizar-se pela supervisão, atuação e bom comportamento de seu pessoal nos 

serviços a seu cargo, obrigando-se a retirar do local todo ou qualquer 

empregado/preposto, cuja presença seja considerada inconveniente pelo 

CONTRATANTE, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos ou prejuízos 

causados ao CONTRATANTE ou terceiros, por seus empregados, prepostos ou pessoas 

que se encontrem sob seu comando;  

g) Responderá o CONTRATADO, como único e exclusivo empregador, por toda e 

qualquer reivindicação, seja judicial ou extrajudicial, de seus empregados, isentando o 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido; 

h) Respeitar e fazer com que seus empregados/prepostos respeitem a legislação sobre 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e sua regulamentação, fornecendo aos 

operários equipamentos de segurança necessários para a execução dos serviços ora 

contratados;  
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i) Não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho; 

j) Demais condições do Termo de Referência. 

6.2 - Compete à Contratante: 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 

contrato; 

b) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do 

parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização dos serviços apresentados. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

7.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a 

incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 

atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

7.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução do contrato; 

7.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital 

e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

7.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 

sanções ao licitante contratado: 

a) advertência; 

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

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

Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
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no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o 

licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

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

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

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

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

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “c”. 

§ 1º. As sanções editalícias e contratuais poderão ser aplicadas cumulativamente. 

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade 

competente submeterá sua decisão do Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, 

tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo 

Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua 

autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste 

item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no 

SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea “d”, 

deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF. 

7.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

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

regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame 

deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

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

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como 
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infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o 

prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

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

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 

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

110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 

considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o 

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

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

da Lei Federal nº. 8.666/93; 

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

Procuradoria Geral do Município de Ibitirama - ES. 

7.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos 

ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

7.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 

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

descontados da garantia prestada pela contratada; 

7.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

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

CLÁUSULA OITAVA  

8 - DA RESCISÃO 

A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 

e 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso, ou, com 

aviso prévio de 30 (trinta dias) por escrito por parte da contratante. 

CLÁUSULA NONA 

9 - DOS ADITAMENTOS 



      

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-
ES 

 CEP: 29.540-000 
TEL: 28 3569 1160 

 

 

55 

O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei no 

8.666/93, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10 - DOS RECURSOS 

Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato será acompanhada pela Secretária Municipal de Fazenda “Acácio 

Dias Serafim” e “Carlos Henrique Barbosa da Silva”, que deverá atestar a execução do 

objeto contratado, observando as disposições deste Contrato, sem o qual não será 

permitido qualquer pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12 - DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO 

A Ordem de Serviço será liberada pela Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, 

______________(nome completo, nacionalidade, profissão e estado civil do 

representante da empresa)_____________. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14 - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Ibitirama - ES, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 

forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

Ibitirama - ES, ____ de __________ de ______. 
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______________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO I 

DO CONTRATO 

 

 

LOTE 01  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO E ELABORAÇÃO DE 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA – ES. DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

 
01 

 
Elaboração da Planta Genérica de Valores, conforme 
Termo de Referência e Especificações Técnicas em 
anexo. 
 

 

VALOR TOTAL DO LOTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


