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EDITAL DE CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 

 
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS ARTESANAIS, ARTES PLÁSTICAS, ATIVIDADES 
MANUAIS, GASTRONÔMICAS, MÍDIAS SOCIAIS, PAISAGÍSTICAS, MODA CORTE E COSTURA, E 
PALESTRANTES DE ÁREAS ESPECIAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DE 
EVENTOS, PALESTRAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÕES. 

 
PROCESSO Nº 572149 de, 17 de outubro de 2022. 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2023.052E0700001.17.0001 

 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 
27.167.428/0001-80, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados que realizará o 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS ARTESANAIS, 
ARTES PLÁSTICAS, ATIVIDADES MANUAIS, GASTRONÔMICAS, MÍDIAS SOCIAIS, PAISAGÍSTICAS, 
MODA CORTE E COSTURA, E PALESTRANTES DE ÁREAS ESPECIAIS, PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DE EVENTOS, PALESTRAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE 
CAPACITAÇÕES, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE NOVA 
VENÉCIA ES, conforme relacionado no Anexo I do presente Edital, de acordo com o PROCESSO Nº 
572149 de 17 de outubro de 2022, devidamente autorizado pelo ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal. O 
Credenciamento será regido pelas disposições legais, notadamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e princípios gerais da Administração Pública, bem como, pelas condições estabelecidas no 
presente edital e seus anexos, mediante as condições e a apresentação das documentações elencadas no 
presente instrumento, e as condições previstas no presente edital. 
 
Todas as informações sobre o presente Credenciamento, assim como o respectivo edital poderão ser 
obtidos na Sala de Licitações, localizada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, ou pelo e-
mail licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br, tudo em conformidade ao 
disposto no § 1º, artigo 21, da Lei nº 8.666/93. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Edital tem por objeto CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA OFICINAS 
ARTESANAIS, ARTES PLÁSTICAS, ATIVIDADES MANUAIS, GASTRONÔMICAS, MÍDIAS SOCIAIS, 
PAISAGÍSTICAS, MODA CORTE E COSTURA, E PALESTRANTES DE ÁREAS ESPECIAIS, PARA 
COMPOR A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DE EVENTOS, PALESTRAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE 
CAPACITAÇÕES, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E NÚCLEO DE IDEIAS 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA VENÉCIA/ES, conforme as especificações descritas 
neste edital e no Projeto Básico (Anexo I deste edital). 
 

Item 
Quantitativo 

Previsto 
Unid. Especificação 

Valor da 
Hora (R$) 

Valor Total 
Previsto (R$) 

01 88 Horas INSTRUTOR DE ARTESANATO: 
Ministrar oficina de artesanato, 
necessário conhecimentos em: 
multiplicidade de tipologia, barro, 
terra, escultura, madeira, fibras 
naturais, sintéticas, decopagens, 
linhas e fios, reciclagens, mdf, 
arames, ferragens, 
reaproveitamento de materiais 
colagens, feltro, pirógrafos. 

R$ 100,00 R$ 8.800,00 

02 72 Horas INSTRUTOR DE ATIVIDADES 100,00 7.200,00 
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MANUAIS: Ministrar oficina de 
atividades manuais, necessário 
conhecimentos em: pintura de 
tecido, desenho, biscuit, bonecas e 
personagens de feltros, pets, 
vidros. 

03 40 Horas INSTRUTOR DE ARTES 
PLÁSTICAS: Ministrar oficina de 
artes plásticas, necessário 
conhecimentos em: pinturas de 
quadros em óleo sobre tela, 
acrílico, aquarelada, porcelanato, 
acrílico, fotografia, danças, 
publicação de livros. 

100,00 R$ 4.000,00 

04 288 Horas INSTRUTOR DE GASTRONOMIA: 
Ministrar oficina de gastronomia, 
necessário conhecimentos em: 
todas as variações, entre doces e 
salgados, massas, pães e bolos, 
licores, geleias, coberturas, 
recheios, sorvetes, com um foco 
na nossa diversidade de produção 
existente no município. 

100,00 R$ 28.800,00 

05 80 Horas INSTRUTOR DE OFICINA DE 
MÍDIAS SOCIAIS: Ministrar oficina 
de mídias sociais, conhecimentos 
em: Mídias sociais; processo de 
construção de autoridade, criação 
de post, publicações, 
impulsionamentos, Interações com 
usuários em redes sociais e 
análises de resultados; Criação de 
conteúdo no canva e utilização de 
photoshop. 

100,00 R$ 8.000,00 

06 40 Horas INSTRUTOR DE OFICINA MODA 
COSTURA E DESIGNER: Ministrar 
oficinas de desenho, medidas, 
cortes e costura e acabamentos. 

R$ 100,00 R$ 4.000,00 

07 28 Horas PALESTRANTE: para atender as 
demandas do Núcleo de ideias, 
necessário conhecimentos em: 
Meio ambiente e sustentabilidade, 
reaproveitamento de matéria-prima 
e descarte consciente. 

R$ 100,00 R$ 2.800,00 

08 28 Horas PALESTRANTE: para atender as 
demandas do Núcleo de ideias 
necessário conhecimentos em: 
nutrição, saúde, atividade física 

R$ 100,00 R$ 2.800,00 

09 28 Horas PALESTRANTE: para atender as 
demandas do Núcleo de ideias 
necessário conhecimentos em:  
educação financeira, organização 
e planejamento de vida. 

R$ 100,00 R$ 2.800,00 
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10 50 Horas PALESTRANTE: para atender as 
demandas do Núcleo de ideias 
necessário conhecimentos em: 
produção de orgânicos, produtos 
sustentáveis, agroecologia. 

R$ 100,00 R$ 5.000,00 

11 28 Horas PALESTRANTE: para atender as 
demandas do Núcleo de ideias 
necessário conhecimentos em:  
higiene, boas praticas na 
manipulação de alimentos. 

R$ 100,00 R$ 2.800,00 

12 100 Horas PAISAGISTA: instrutor de oficinas, 
elaboração e execução de 
projetos, jardins, fachadas, 
espaços abertos, praças, canteiros 
e afins, para embelezamentos e 
cuidados. 

R$ 100,00 R$ 10.000,00 

VALOR GLOBAL 87.000,00 

 
1.2. No preço estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, seguros, licenças e 
outros custos relacionados aos serviços. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar do presente credenciamento as pessoas físicas e jurídicas que satisfaçam as 
condições estabelecidas neste Edital e em lei; 
 
2.2. A participação neste processo de Credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral aos 
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis; 
 
2.3. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de seu 
credenciamento, sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, em nenhum caso, será responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado da habilitação; 
 
2.4. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, apresentar reclamações ou recursos e 
assinar as atas a credenciada pessoa física ou o representante da Pessoa Jurídica legalmente constituído; 
 
2.5. Os documentos das pessoas físicas e jurídicas interessadas deverão estar todos em nome do 
interessado; 
 
2.6. Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos, estando vedada toda e 
qualquer aceitação excepcional, sob pena de anulação do ato e responsabilidade do agente; 
 
2.7.1. Para os documentos que não apresentarem expressamente seu prazo de validade, considerar-se-á 
como sendo de 90 (noventa) dias a sua validade, contados da data de emissão; 
 
2.7. É vedada a participação de interessado: 
 
2.7.1. Que tenha sido declarado inidôneo pela Administração Pública; 
 
2.7.2. Que esteja suspenso de licitar; 
 
2.7.3. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa interessada; 
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3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
3.1. Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básico correrão por conta de dotação 
específica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme segue: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
 
Dotação Orçamentária: 
 
1)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
ÓRGÃO: 090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
SUBFUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 0091- INCENTIVOS TURISTICOS  
ATIVIDADE: 090001.0412200912.085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
FICHA: 546 
 
2)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
ÓRGÃO: 090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
SUBFUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 0091- INCENTIVOS TURISTICOS  
ATIVIDADE: 090001.0412200912.085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
FICHA: 547 
 
4. DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1. A recepção dos envelopes de “CREDENCIAMENTO” será realizada na forma do artigo 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93, objetivando a contratação de todos os interessados que atenderem aos requisitos fixados neste 
Edital e seus Anexos; 
 
4.2. O recebimento dos documentos iniciar-se-á no primeiro dia útil posterior à publicação do Edital, no 
horário de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira, no Protocolo 
Geral da Prefeitura de Nova Venécia/ES, situado na Avenida Vitória, nº 347, Bairro Centro – Nova 
Venécia/ES; 
 
4.3. Sem prejuízo do disposto no item 4.2 acima, a qualquer tempo, os interessados poderão solicitar seu 
credenciamento, o qual se dará sem efeitos retroativos; 
 
4.4. Os participantes deverão protocolizar, a partir do dia especificado no item 4.2 e nos horários e no local 
acima definidos, a documentação, em 01 (um) envelope lacrado e rubricado, contendo na parte externa as 
seguintes informações: 
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À PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA – ES 
COMISSÃO PARA ANALISE DE DOCUMENTOS 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 
 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA): 

Nome____________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________ou CNPJ:___________________________________ 

 
4.5. O Credenciamento terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
5.1. PESSOA FÍSICA 
 
5.1.1. Para promover a habilitação no procedimento, a Pessoa Física deverá apresentar cópias dos 
documentos relacionados abaixo: 
 
a) CPF e RG do Representante ou documento equivalente com foto (ex.: carteira de habilitação, carteira de 
trabalho); 

b) Comprovante atualizado de residência; 
 
c) Comprovantes de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
e) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível linha telefônica (fixo e/ou celular) ou e-mail para 
notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, produzindo 
efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO conforme Modelo Anexo I; 
  
g) Comprovação de curso(s) realizados na área pleiteada com carga horária mínima de 02 (duas) horas; 
 
h) Comprovação de experiência anterior compatível com a oficina pleiteada, através de recortes de jornais, 
revistas, publicações em redes sociais, bem como recibos, notas fiscais e contratos com entidades ou 
órgãos públicos ou particulares, entre outros; 
 
n) Comprovante de dados bancários do proponente (Banco, Agência e Conta); 
 
o) Cópia do PIS/PASEP/NIS; 
 
p) Procuração, se necessário. 
 
q) Apresentar declaração, na qualidade de interessado, de que não exerce funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93, bem 
como não possui familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo que atue na área demandante do credenciamento; 
detentor de cargo que atue na área que realiza o credenciamento, seja autoridade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas, sendo de sua 
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inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas, sob pena de incorrer no crime de falsa 
declaração, artigo 299 do Código Penal, bem como ser descredenciado mediante devido processo legal, 
conforme Modelo Anexo II; 
 
 
5.2. PESSOA JURÍDICA 

 
5.2.1. Para promover a habilitação no procedimento, a Pessoa Jurídica deverá apresentar cópias dos 
documentos relacionados abaixo: 
 
a) 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, ou Registro Comercial no caso de empresa individual;  
 
b) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique 
a Diretoria em exercício; 
 
c) 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; 
 
d) Documentos dos Sócios (RG ou documento equivalente com foto e CPF) ou do representante legal da 
Pessoa Jurídica em caso de não sócio; 
 
d.1) Caso os documentos apresentados sejam do representante legal da Pessoa Jurídica não sócio, o 
mesmo deverá apresentar Procuração.  
 
e) Comprovação de curso(s) realizados na área pleiteada com carga horária mínima de 02 (duas) horas; 
 
f) Comprovação de experiência anterior compatível com a oficina pleiteada, através de recortes de jornais, 
revistas, publicações em redes sociais, bem como recibos, notas fiscais e contratos com entidades ou 
órgãos públicos ou particulares, entre outros; 
 
g) Prova de inscrição no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica contendo situação cadastral ativa (CNPJ); 
 
h) Procuração, se necessário; 
 
i) Comprovantes de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
 
j) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
l) Comprovante de dados bancários do proponente (Banco, Agência e Conta); 
 
m) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível linha telefônica (fixo e/ou celular) ou e-mail para 
notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, produzindo 
efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO conforme Modelo Anexo I; 
 
n) Apresentar declaração, na qualidade de interessado, de que não exerce funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93, bem 
como não possui familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo que atue na área demandante do credenciamento; 
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detentor de cargo que atue na área que realiza o credenciamento, seja autoridade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas, sendo de sua 
inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas, sob pena de incorrer no crime de falsa 
declaração, artigo 299 do Código Penal, bem como ser descredenciado mediante devido processo legal, 
conforme Modelo Anexo II: 
 
Observações: 
 
a) A análise dos documentos exigidos neste Projeto Básico para credenciamento das empresas 
interessadas será realizada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Nova Venécia- ES. 
 
6 - DO PROCEDIMENTO PARA O CREDENCIAMENTO/JULGAMENTO 
 
6.1. Recebidos o envelope da documentação, a comissão para análise de documentos, fará a apreciação e 
julgamento dos documentos para credenciamento, cujas decisões constarão em ata circunstancial. 
 
6.2. Recebido o parecer favorável e homologado o pedido de credenciamento, será firmado o contrato entre 
as partes, cuja minuta faz parte integrante do presente edital. O(s) candidato(s) será(ão) convocado(s) para 
firmar Contrato de Prestação de Serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O não comparecimento do 
candidato implicará automaticamente em sua desclassificação. 
 
6.3. A Comissão Permanente de Licitação após a assinatura do contrato deverá fazer a publicação do 
mesmo. 
 
6.4. Do resultado do julgamento da habilitação caberão recursos administrativos nos termos da legislação 
aplicável. 
 
6.5. A entrega da documentação, por parte da interessada, implica na aceitação de todas as condições 
expressas no presente Edital, seus anexos e legislação pertinente. 
 
7. DOS RECURSOS 
 
7.1. Do deferimento ou não do credenciamento caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
divulgação da ata elaborada pela comissão para análise de documentos no portal da transparência do 
município de Nova Venécia, no endereço https://novavenecia-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=55, dirigido à Comissão para análise de documentos, que 
deverá ser devidamente protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura de Nova Venécia/ES, situado no 
endereço descrito no rodapé deste documento; 
 
7.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer outro 
meio de comunicação; 
 
7.3. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Ato de constituição da empresa interessada, com 
Mandato Procuratório ou documento de identificação da pessoa física, autenticados em Cartório, por 
tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em publicação de 
órgão da imprensa na forma da Lei, ou pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta 
municipalidade, para representar a proponente recorrente, com a devida qualificação da proponente e de 
seu representante legal; 
 
7.4. O recurso será dirigido à Comissão de análise de documentos, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para 
apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo; 
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7.5. Os recursos referentes aos atos de habilitação terão efeito suspensivo; 
 
7.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela proponente; 
 
7.7. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 
 
7.8. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os 
autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
 
8. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
8.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas na 
Prefeitura, no endereço constante no rodapé deste Edital ou enviadas para o endereço eletrônico: 
licitacao@novavenecia.es.gov.br, no prazo legal, dirigidas ao Prefeito de Nova Venécia, aos cuidados da 
Comissão para análise de documentos; 
 
8.2. A Prefeitura Municipal de Nova Venécia não se responsabilizará por impugnações endereçadas via 
postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, 
não sejam protocolizadas no prazo legal; 
 
8.3. A decisão da Comissão de Seleção e da autoridade competente será enviada ao impugnante via fac-
símile ou e-mail ou será entregue pessoalmente; 
 
8.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, a Administração procederá à sua retificação 
e republicação exclusivamente da alteração, supressão ou acréscimo, com ampla divulgação para 
assegurar o conhecimento por todos; 
 
8.5. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, 
especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 
 
8.5.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis a partir do 
primeiro dia útil posterior à publicação do edital, cabendo à Administração responder à impugnação em até 
03 (três) dias úteis. 
 
8.5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital aquele que 
não o fizer dentro do prazo estabelecido no item anterior; 
 
8.5.1.2. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ, em se 
tratando de pessoa jurídica, bem como deverá informar o e-mail e o telefone para contato; 
 

b) Procuração (quando for o caso); 
 

c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada). 
 
8.5.1.3. Caberá ao(à) Presidente da Comissão de análise de documentos(a) decidir sobre a petição no 
prazo de 03 (três) dias úteis; 
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8.5.1.4. A impugnação feita tempestivamente pela interessada não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
8.5.1.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais, devendo ser 
protocoladas no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada no endereço descrito 
no rodapé deste Edital ou enviadas para o endereço eletrônico: licitacao@novavenecia.es.gov.br. 
 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. A recusa da credenciada em retirar a Nota de Empenho, em assinar o Termo Contratual ou executar os 
serviços, sujeitá-la-á às penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93; 
 
9.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou neste edital, a credenciada ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
9.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa de retirar o respectivo 
instrumento; 
 
9.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho pelo descumprimento do 
instrumento de convocação para assinatura do termo contratual; 
 
9.2.3. Multa moratória, não compensatória, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total da nota de empenho pela impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas; 
 
9.2.4. Multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não realizado, limitado a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da nota de empenho, pela rescisão determinada por ato unilateral da Prefeitura de 
Nova Venécia/ES, no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas; 
 
9.3. O termo inicial para incidência das multas estipuladas nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, será a data 
correspondente ao adimplemento e o termo final será a data do efetivo pagamento desta; 
 
9.4. As sanções previstas neste edital poderão ser aplicas isolada ou cumulativamente, observando-se a 
gravidade da infração, facultada o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 
intimação; 
 
9.5. Nenhuma parte será responsável a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força maior e caso 
fortuito. 
 
10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
 
10.1. Publicada a ata de julgamento dos documentos de habilitação e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis sem a interposição recursos, o credenciamento será homologado e a(s) empresa(s) habilitada(s) ao 
credenciamento será(ao) convocada(s) para a assinatura do termo contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis; 
 
10.2. No caso de interposição de recursos, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no item 9.1 somente 
começará a correr a partir da divulgação da decisão final pela Comissão para análise de documentos; 
 
10.3. Compete ao Ordenador de Despesa proferir os atos de homologação, nos termos do art. 43, IV, da Lei  
nº 8.666/93; 
 
10.4. A credenciada não poderá subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste edital; 
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10.5. Para a assinatura do Termo Contratual a credenciada deverá se fazer representar por sócio que tenha 
poderes para administração, apresentando contrato social ou ato de sua investidura, ou por procurador 
através de instrumento público de procuração concedendo poderes específicos; 
 
10.6. O Termo Contratual a ser firmado obedecerá a minuta do Anexo III; 
 
10.7. O contrato de credenciamento poderá ser rescindido nas seguintes condições: 
 
10.8. Inexecução parcial ou total do objeto deste edital, observando-se o estatuído na Seção V, Capítulo III, 
da Lei nº 8.666/93; 
 
10.9. Comprovação de irregularidades detectada através das atividades da fiscalização desta PMNV; 
 
10.10. Impedimento ou embaraço as atividades de acompanhamento e fiscalização desenvolvidas pela 
Contratante; 
 
10.11. Por ocorrência de fatos administrativos que inviabilize a manutenção do contrato; 
 
10.12. A qualquer tempo, se a credenciada não mantiver, durante o curso do contrato, as mesmas 
condições que possibilitaram o seu credenciamento, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a 
sua conduta. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
 
11.1. A homologação e adjudicação do objeto à(s) credenciada(s) se darão por ato do Prefeito de Nova 
Venécia/ES; 
 
11.2. As empresas habilitadas serão convocadas, a critério do Município de Nova Venécia/ES, por ato do 
Ordenador de Despesa, para assinarem o competente termo contratual; 
 
11.3. O não atendimento à convocação que trata o item antecedente, ainda que justificado, ensejará a 
aplicação de multa à credenciada infratora. 
 
12. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
12.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 
Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
13. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico, 
anexo a este Edital. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
14.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 
Edital. 
 
15. DO PAGAMENTO 
 
15.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
16. DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
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16.1. O credenciamento poderá ser cancelado, mediante processo administrativo, onde será assegurado o 
contraditório a ampla defesa; 
 
16.2. Será o credenciamento cancelado a pedido da credenciada, quando comprovar que está 
impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
16.3. É facultado ao Município de Nova Venécia/ES cancelar o credenciamento, unilateralmente, quando: 
 
16.3.1. A credenciada perder qualquer das condições exigidas no presente edital; 
 
16.3.2. Houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
16.3.3. A credenciada, omissiva ou comissivamente, deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações 
decorrentes do termo contratual. 
 
17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. Os serviços deverão ser executados conforme estabelecido no Projeto Básico anexo ao Edital. 
 
18. DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
18.1. Após assinatura do(s) termo(s) de contrato e formalização da(s) nota(s) de empenho, poderá o 
responsável pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, solicitar, mediante a emissão da Ordem 
Inicial dos Serviços, a(s) contratada(s), o início da prestação dos serviços, objeto do presente instrumento, 
segundo suas necessidades, durante o período de sua vigência. 
 
18.2. A credenciada prestará o serviço objeto do presente credenciamento nos dias e horários estipulados 
pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Núcleo de Ideias da Secretaria de Administração, após o 
recebimento da Ordem Inicial de Serviços. 
 
18.3. A “Ordem de Serviços” será expedida pelo Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Nova 
Venécia/ES.  
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. Fica assegurado a Prefeitura de Nova Venécia/ES, mediante justificativa motivada, o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o processo de credenciamento, ou revogar o 
presente edital no todo ou em parte, ou ainda em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega do 
Credenciamento, o Presidente da comissão de seleção poderá por iniciativa própria ou em consequência de 
manifestação ou solicitação de esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do Edital. 
Estas modificações serão feitas mediante a emissão de errata, que será comunicada através da página da 
Prefeitura de Nova Venécia/ES no endereço www.novavenecia.es.gov.br; 
 
19.2. As credenciadas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do credenciamento; 
 
19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de 
Nova Venécia/ES; 
 
19.4. O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não importará no afastamento da pessoa 
física ou jurídica interessada no credenciamento, desde que seja possível a aferição da sua qualificação; 
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19.5. Exigências formais e não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a uma ou mais 

 
interessadas em detrimento das demais; 
 
19.6. A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar a pessoa física ou jurídica interessada, 
por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento que 
desabone a habilitação jurídica, a qualificação técnica e a regularidade fiscal da interessada; 
 
19.7. É de responsabilidade da credenciada o acompanhamento do processo pelo sítio: 
www.novavenecia.es.gov.br; 
 
19.8. O Edital deste credenciamento poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Nova Venécia/ES, no seguinte endereço: Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia/ES, 
telefone: (27) 3752-9004, ou no endereço www.novavenecia.es.gov.br; 
 
19.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da comissão de análise de 
documentos no endereço e telefone do item anterior; 
 
19.10. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Procuradoria Geral da Prefeitura de Nova 
Venécia/ES; 
 
19.11. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da Comarca 
de Nova Venécia/ES, com exclusão de qualquer outro. 
 
b) Para retirada do edital: 
 
b.1) No site oficial do Município (www.novavenecia.es.gov.br), ou na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Nova Venécia/ES. 
 
19.12. No ato do recebimento do edital, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas 
reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
 
Nova Venécia – ES, 24 de janeiro de 2023. 
 

 
 
 

NELSON DA SILVA NAVES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO  

 
 
 
 
 

JOÃO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DECRETO Nº 18.014 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022. 
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 

 
 
 
 
 
Eu, .................................................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ................................ e do CPF nº ..........., DECLARO que meu endereço 
eletrônico (e-mail) é ...................................................................................... e meu telefone é 
..................................................., com intuito de receber notificações e decisões proferidas no 
procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem 
de prazos. 

 
 

 
 

Local e data ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................................................... 
Credenciado 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 

 
Eu, ........................................................................................................, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ............................................. e do CPF nº .............................................., 
DECLARO que não exerço funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisões, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93, bem como não 
possuo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo que atue na área 
demandante do credenciamento; detentor de cargo que atue na área que realiza o 
credenciamento, seja autoridade da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA 
hierarquicamente superior às áreas supramencionadas. 

 
 
 
 

Local e data ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................................................... 
Credenciado 
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ANEXO III 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 
 

 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
 
(Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail ou nome da pessoa física, CPF e RG, 
endereço, telefone e e-mail) pelo presente, atendendo ao Edital de Credenciamento Nº 001/2023, vem 
manifestar seu interesse no cadastramento para contratação de instrutores para oficinas artesanais, artes 
plásticas, atividades manuais, gastronômicas, mídias sociais, paisagísticas, moda corte e costura, e 
palestrantes de áreas especiais, para compor a programação artística de eventos, palestras, projetos, e 
atividades de capacitações, realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Núcleo de ideias da 
Secretaria de Administração de Nova Venécia/ES. 
 
Declara que aceita a remuneração proposta, a qual será feita exclusivamente com base nos valores 
constantes no Edital de Credenciamento nº 001/2023, do qual tem pleno conhecimento. 
 
Para tanto, apresenta em anexo toda documentação exigida para o referido credenciamento. 
 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 
 
Nestes termos, 
 
Pede e Espera a Homologação no referido Credenciamento. 
 
 
__________________, _____de____________ de 2023. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura com carimbo do responsável da pessoa jurídica 

Assinatura da pessoa física 
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ANEXO IV 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº 001/2023 

 
PROCESSO Nº 572149 de, 17 de outubro de 2022. 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2023.052E0700001.17.0001 

 
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES E A 
CREDENCIADA _____________, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTRUTORES PARA OFICINAS ARTESANAIS, ARTES PLÁSTICAS, ATIVIDADES MANUAIS, 
GASTRONÔMICAS, MÍDIAS SOCIAIS, PAISAGÍSTICAS, MODA CORTE E COSTURA, E 
PALESTRANTES DE ÁREAS ESPECIAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DE 
EVENTOS, PALESTRAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÕES, REALIZADAS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL D CULTURA E TURISMO E NÚCLEO DE IDEIAS DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE NOVA VENÉCIA/ES. 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-
ES, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, 
brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado 
CREDENCIANTE, e a empresa __________________, com sede e foro na _______________, inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº ______________, doravante denominado(a) CREDENCIADO(A), representado(a) por 
____________, portador(a) da cédula de identidade nº__________ e inscrito(a) no CPF nº ___________, 
residente e domiciliado(a) em _____________ ou e o Senhor(a) ________________________, doravante 
denominado(a) CREDENCIADO(A), têm entre si justo e acordado, a celebração deste instrumento, com 
fundamentação legal na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, nos preceitos do 
Direito Público, aplicando-se lhes supletivamente, o princípio da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado, firmar o presente, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a para prestação de serviços de instrutores para oficinas 
artesanais, artes plásticas, atividades manuais, gastronômicas, mídias sociais, paisagísticas, moda 
corte e costura, e palestrantes de áreas especiais, para compor a programação artística de eventos, 
palestras, projetos, e atividades de capacitações, realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo e Núcleo de ideias da secretaria de Administração de Nova Venécia/ES. 
 

IT
E

M

 QUANT. UNID. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
ESTIMADO 
TOTAL (R$) 

01      

...      

VALOR GLOBAL XXXXXXX 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO CREDENCIAMENTO 
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2.1. A contratação da credenciada operou-se com base no art. 25 “caput” da Lei nº 8.666/93, conforme 
disposições contidas no Processo Administrativo para Contratação por meio do Credenciamento nº 
001/2023 e Processo Administrativo nº572149/2022, além de submeter-se, também aos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
3.1. O contrato será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.2. A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas; 
 
3.3. Fica vedado qualquer tipo de subcontratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA ORDEM DE PREFERÊNCIA 
 
4.1. A preferência para prestação dos serviços quando houver mais de um(a) credenciado(a) será conforme 
estipulada no Projeto Básico, anexo ao Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. As condições de execução dos serviços são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
 
6.1. As obrigações da CREDENCIANTE são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
 
7.1. As obrigações da Credenciada são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO, PAGAMENTO, REAJUSTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A Credenciante pagará à Credenciada pelos atos serviços prestados, o valor de R$ 100,00 (cem reais) 
por hora trabalhada, totalizando o valor de R$ _____________, mediante a apresentação de nota 
fiscal/recibo devidamente atestada; 
 
8.2. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico, anexo 
ao Edital; 
 
8.3. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 
Edital; 
 
8.4. As despesas decorrentes desta contratação co r re rão po r  c ont a de  dotações 
orç am ent ár i as descr i tas no orç am ent o do ex erc í c i o  de 2022  e serão consignados no 
orçamento dos anos subsequentes, à conta do Município de Nova Venécia/ES declarada em momento 
oportuno no processo, conforme segue: 
 
1)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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ÓRGÃO: 090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
SUBFUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 0091- INCENTIVOS TURISTICOS  
ATIVIDADE: 090001.0412200912.085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
FICHA: 546 
 
2)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
ÓRGÃO: 090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
SUBFUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 0091- INCENTIVOS TURISTICOS  
ATIVIDADE: 090001.0412200912.085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
FICHA: 547 
 
CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Os critérios de recebimento dos serviços são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
Contratante, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do 
Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
 
12.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993; 
 
12.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XI e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
12.2.2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
 
12.2.3. Judicial, nos termos da Legislação. 

 
12.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que houver 
sofrido, tendo direito a: 
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a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 
 
12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 
77 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito 
à prévia e ampla defesa; 
 
12.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente; 
 
12.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos 
Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, acarreta as consequências previstas no art. 87 do mesmo 
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas; 
 
12.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Contratante contratar os serviços das 
licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS VEDAÇÕES 
 
13.1. É vedado à Contratada interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.2. 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; 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, as normas 
e princípios gerais dos contratos; 
 
15.2. Os casos omissos e as dúvidas na execução deste ajuste, serão objetos de comunicação por escrito 
entre as partes contratantes, os quais serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica desta PMNV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Contrato e no Edital; 
 
16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia – Estado do Espírito Santo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 

 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, ou pelo e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br, 

 ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br 

20 

 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento; 
 
16.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 
 
16.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 
no reconhecimento de que: 
 
16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
16.2.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
16.2.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 
16.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão neste 
instrumento contratual e no Projeto Básico; 
 
16.4. Na assinatura deste Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no Edital, que deverão ser mantidas pela empresa durante a vigência deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
 
17.1. A publicação resumida deste instrumento de contrato na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do Artigo 61 da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 
 
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia/ES, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato; 
 
18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 
Nova Venécia – ES, ...... de ..................... de 2023. 

 
_______________________________ 

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 
CONTRATANTE 

 
______________________________ 

CONTRATADA 
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