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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
Processo Administrativo nº 550571, de 22/06/2021

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2021.052E0700001.17.0001 

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito  no CNPJ nº 27.167.428/0001-80,  por meio do
Departamento de Licitação e Compras,  sediado na Avenida Vitória,  nº 347, Centro,  Nova
Venécia/ES,  CEP:  29.830-000, torna  público  para  conhecimento  dos  interessados,  que
realizará o  Credenciamento  de Cartório da Comarca de N o v a  Ve n é c i a / E S  para
realizar atos cartorários em geral (autenticação, reconhecimento de firma, certidões e
outros) necessários a esta Municipalidade ,  que será regido pelas disposições legais,
notadamente a Lei nº 8.666/93, Lei Estadual nº 4.847/93, outras leis especiais e normativas
pertinentes,  bem  como,  pelas  condições  estabelecidas  no  presente  edital  e  seus  anexos,
mediante  as  condições  e  a  apresentação  das  documentações  elencadas  no  presente
instrumento.

1.2. Constitui parte integrante deste Edital:

1.2.1. Anexo I – Projeto Básico;
1.2.2. Anexos II – Declaração de Não Utilização de Trabalho de Menor;
1.2.3. Anexo III – Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
1.2.4. Anexo IV – Minuta de Contrato de Credenciamento.

2. OBJETO

2.1.  O  presente  Edital  tem  como  objeto  realizar  o  Credenciamento  de Cartório da
Comarca de N o v a  Ve n é c i a / E S  para realizar atos cartorários em geral
(autenticação, reconhecimento de firma, certidões e outros) necessários a esta
Municipalidade , nos termos deste Instrumento e de seus anexos.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do presente credenciamento, os interessados e as serventias/cartórios
do ramo pertinente  ao  seu objeto,  legalmente  constituídos  e  que satisfaçam as  condições
estabelecidas neste Edital e em lei;
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3.2. A participação neste processo de Credenciamento implica, automaticamente, na aceitação
integral aos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis;

3.3. 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;

3.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente ou
pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, designados
pela Portaria nº 197, de 05/02/2021;

3.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, apresentar reclamações ou
recursos e assinar as atas o proprietário ou seu representante legalmente constituído;

3.6.  Os documentos das serventias/cartórios interessados deverão estar todos em nome do
interessado;

3.7. 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;

3.7.1.  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;

3.8. É vedada a participação de interessado:

3.8.1. Que tenha sido declarado inidôneo pela Administração Pública;

3.8.2. Que esteja suspenso de licitar;

3.8.3. Que esteja reunido em consórcio ou coligação;

3.8.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma serventia/cartório
concorrente;
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3.8.5. Que não funcionem em Nova Venécia/ES.

4. DO LOCAL E DO PRAZO PARA CREDENCIAMENTO

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 dia 21/07/2021, no horário de 07h00min
às 11h00min, 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:

À PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA – ES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): ................
CNPJ Nº: ...............

4.5. O Credenciamento terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

5.1. Relativo à Habilitação jurídica:

5.1.1. Ato de constituição do Cartório/Serventia, em vigor com suas respectivas alterações ou
consolidações, juntamente com o ato de publicação oficial;

5.1.2. Ato de nomeação do Tabelião responsável pelo do Cartório/Serventia;
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5.1.3. Cédula de Identidade do Tabelião responsável pelo do Cartório/Serventia.

5.2. Relativo à Regularidade fiscal:

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2.2. Prova de regularidade junto as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da serventia/cartório interessada, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.4.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com efeito  de  negativa,  nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452,  de  1º  de  maio  de  1943,  obtida  por  meio  do  endereço  eletrônico:
www.tst.jus.br/certidao.

5.3. Relativo à Qualificação Técnica:

5.3.1. Alvará de funcionamento emitido pelo município sede da serventia/cartório interessada.

5.4. Outros documentos para habilitação

5.4.1. Declaração que cumpre plenamente o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88, nos
termos do art. 27, V, da Lei n° 8.666/93, na forma do Anexo VI;

5.4.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do art. 32, §
2º, da Lei nº 8.666/93;

5.4.3. Declaração da serventia/cartório, relacionando os tipos de serviço que está autorizada a
executar.

6. DOS RECURSOS

6.1.  Do resultado final caberá recurso no prazo de  05 (cinco) dias úteis de sua divulgação,
dirigido à Comissão Permanente de Licitação, que deverá ser devidamente protocolado no
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Protocolo Geral da Prefeitura de Nova Venécia/ES, situado no endereço descrito no item 4.2
deste edital;

6.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou
qualquer outro meio de comunicação;

6.3.  Os  recursos  deverão  ser  instruídos  com  cópia  do  Ato  de  constituição  do
Cartório/Serventia,  com Mandato  Procuratório,  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;

6.4. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, 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;

6.5. Os recursos referentes aos atos de habilitação terão efeito suspensivo;

6.6. 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;

6.7. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento;

6.8. 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.

7. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1.  Impugnações  aos  termos  do  Edital  poderão  ser  interpostas  por  qualquer  pessoa,
protocolizadas na Prefeitura, no endereço constante no item 4.2 deste Edital ou enviadas para
o endereço eletrônico: licitacao@novavenecia.es.gov.br, no prazo legal, dirigidas ao Prefeito
Municipal aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação;
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7.2.  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;

7.3. A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao impugnante via fac-
símile ou e-mail ou será entregue pessoalmente;

7.4. 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;

7.5. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições
legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

7.5.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes, cabendo à Administração responder à
impugnação em até 03 (três) dias úteis.

7.5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este
Edital aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 7.5.1;

7.5.1.2. 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).

7.5.1.3. Caberá ao(à) Presidente da CPL(a) decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias
úteis;

7.5.1.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a entrega
e recebimento da documentação;
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7.5.1.5. A impugnação feita tempestivamente pela interessada não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

7.5.1.6. 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.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A recusa da serventia/cartório credenciada em retirar a Nota de Empenho, em assinar o
Termo Contratual ou executar os serviços, sujeita-la-á às penalidades previstas no art. 87, da
Lei nº 8.666/93; 

8.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou neste edital,  a serventia/cartório
credenciada ficará sujeita às seguintes penalidades:

8.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa de retirar
o respectivo instrumento;

8.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho pelo descumprimento
do instrumento de convocação para assinatura do termo contratual;

8.2.3.  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;

8.2.4. 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;

8.3. O termo inicial para incidência das multas estipuladas nos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4,
será a data correspondente ao adimplemento e o termo final será a data do efetivo pagamento
desta;
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8.4.  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;

8.5. Nenhuma parte será responsável a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força
maior e caso fortuito.

9. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

9.1. Publicado o resultado com a relação das serventias/cartórios habilitadas e decorrido o
prazo de 05 (cinco) dias úteis sem a interposição recursos, o credenciamento será homologado
e as serventias/cartórios habilitadas ao credenciamento serão convocadas para a assinatura do
termo contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2. 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 CPL;

9.3. Compete ao Ordenador de Despesa proferir os atos de homologação, nos termos do art.
43, IV, da Lei nº 8.666/93;

9.4.  A serventia/cartório  credenciada  não  poderá  subcontratar,  total  ou  parcialmente,  os
serviços objeto deste edital;

9.5. Para a assinatura do Termo Contratual as serventias/cartórios deverão 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;

9.6. O Termo Contratual a ser firmado obedecerá a minuta do Anexo IV;

9.7. O contrato de credenciamento poderá ser rescindido nas seguintes condições:

9.7.1. Inexecução parcial ou total do objeto deste edital, observando-se o estatuído na Seção
V, Capítulo III, da Lei nº 8.666/93;

9.7.2. Comprovação de irregularidades detectada através das atividades da fiscalização desta
PMNV;
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9.7.3.  Impedimento  ou  embaraço  as  atividades  de  acompanhamento  e  fiscalização
desenvolvidas pela Contratante;

9.7.4. Por ocorrência de fatos administrativos que inviabilize a manutenção do contrato; 

9.7.5.  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.

10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

10.1. A homologação e adjudicação do objeto às serventias/cartório(s) credenciada(s) se darão
por ato da Prefeitura de Nova Venécia/ES;

10.2. As serventias/cartórios habilitadas serão convocadas, a critério da Prefeitura de Nova
Venécia/ES, por ato do Ordenador de Despesa, para assinarem o competente termo contratual;

10.2.1. O não atendimento à convocação que trata o item antecedente, ainda que justificado,
ensejará a aplicação de multa à serventia/cartório infratora.

11. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

11.1.  As  regras  acerca  do  reajustamento  em  sentido  geral  do  valor  contratual  são  as
estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Projeto Básico, anexo a este Edital.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

13.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no  Projeto Básico,
anexo a este Edital.
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14. DO PAGAMENTO

14.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no  Projeto Básico, anexo a este
Edital.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria,  prevista  no  orçamento  do  Município  para  o  exercício  de  2021,  na  classificação
abaixo:

ÓRGÃO: 030  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  
ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  
ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE: 2.021  –  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DA  

SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA JURÍDICA
FICHA: 97
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

16. DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO

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 serventia/cartório credenciada, quando
comprovar que está impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de
casos fortuitos ou de força maior;

16.3.  É  facultada  à  Prefeitura  de  Nova  Venécia/ES  cancelar  o  credenciamento,
unilateralmente, quando:
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16.3.1. A serventia/cartório 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 serventia/cartório credenciada, omissiva ou comissivamente, deixar de cumprir, total
ou parcialmente, as obrigações decorrentes do termo contratual.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. 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 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;

17.2. As serventias/cartórios interessadas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento;

17.3. 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;

17.4. O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não importará no afastamento
da serventia/cartório interessada, desde que seja possível a aferição da sua qualificação;

17.5.  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 serventias/cartórios interessadas em detrimento das demais;

17.6.  A Administração  poderá,  até  a  assinatura  do  contrato,  inabilitar  a  serventia/cartório
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
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anterior ou posterior ao julgamento que desabone a habilitação jurídica, a qualificação técnica
e a regularidade fiscal da interessada;

17.7. É de responsabilidade da serventia/cartório o acompanhamento do processo pelo sítio:
www.novavenecia.es.gov.br;

17.8. 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;

17.9. 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 Permanente de Licitação da Prefeitura de Nova Venécia/ES no endereço e telefone
do item anterior;

17.10. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Procuradoria Geral da Prefeitura de
Nova Venécia/ES;

17.11. 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.

Nova Venécia/ES, 20 de julho de 2021.

WAGNER GASPAR DADALTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

PROJETO BÁSICO

1. JUSTIFICATIVA

1.1.  A  contratação  dos  serviços  se  faz  necessária  para  atender  aos  casos  em  que  são
indispensáveis à validação de documentos por meio de Cartórios, levando-se em consideração
que  esses  serviços  deverão  atender  as  demandas  do  Município  de  Nova  Venécia/ES.  A
contratação  dos  serviços  de  cartório  visa  garantir  a  continuidade  das  atividades
administrativas da Prefeitura que necessita deste tipo de apoio. Ademais, cabe esclarecer que
as informações das especificidades e características, bem como o quantitativo necessários,
tomam por base as contratações de anos anteriores destes serviços realizados pela Prefeitura.

1.2.  Por  se  tratar  de  serventia  da  justiça  e  os  valores  dos  emolumentos  cobrados,  serem
fixados através de lei, não podendo haver descontos e abatimentos nos valores dos serviços
executados, torna-se inviável a competição entre os mesmos, por não haver critérios justos
que propicie a competição.

1.3. Há a necessidade rotineira de autenticação de documentos, reconhecimento de firmas,
entre outros serviços utilizados nos tabelionatos de notas para atendimentos as necessidades
desta Municipalidade em especial para o Programa de Regularização Fundiária.

2. OBJETO

2.1. Credenciamento de Cartório da Comarca de N o v a  Ve n é c i a / E S  para realizar atos
cartorários em geral (autenticação, reconhecimento de firma, certidões e outros)
necessários a esta Municipal idade,  nos termos deste  instrumento.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O presente credenciamento tem como fundamento legal, os preceitos do direito público,
com base no art. 25 “caput” da Lei nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 4.847, de 30 de dezembro
de 1993 e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.
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4. DA ORDEM DE PREFERÊNCIA E DA ROTATIVIDADE 

4.1. A preferência para prestação dos serviços quando houver mais de uma credenciada
com competências  notariais ou cartorárias ou limites territoriais idênticos, se dará
mediante sorteio, em sessão pública;

4.2. Após definida a ordem de classificação através do sorteio e iniciada a prestação dos
serviços, será feito rodízio entre os credenciados, da seguinte forma:

4.2.1. O primeiro colocado no sorteio iniciará a prestação dos serviços e permanecerá até
o último dia do mês;

4.2.2. Nos meses subsequentes haverá a alternância entre os credenciados de acordo com
sua ordem de classificação pelo período de 01 (um) mês, compreendido pelo intervalo entre
o primeiro e último dia do mês.

5. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALOR ESTIMADO

5.1. A especificação e a estimativa dos serviços são:

Item Descrição dos serviços Quant. Unid.
Valor

Estimado
Mensal (R$)

Valor Total
Estimado

Anual (R$)

1

Contratação  de  serviços  de  cartórios
para  autenticação  de  documentos,
reconhecimento  de  firma  e  entre
outros  serviços  utilizados  nos
tabelionatos de notas.

12 Mês 2.000 24.000

VALOR TOTAL 24.000

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O servidor designado pelo Município de Nova Venécia/ES se deslocará até o Cartório
contratado para servir-se dos serviços necessários a esta Munic ipa l idade , munido de
requisição assinada por servidor designado, contendo a descrição e as quantidades dos
serviços a serem executados;
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6.2. Ao término do mês o prestador do serviço emitirá nota recibo, contendo o total dos
serviços executados e ainda planilha contendo: discriminação de cada serviço, quantidade
de cada serviço utilizado, valor unitário e valor total;

6.3. Deverá acompanhar o recibo as requisições emitidas pelo Município de Nova Venécia/
ES, para que o fiscal do contrato possa aferir os serviços prestados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do objeto deste P rojeto;

7.2.  Executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações, prazos e
exigências estipulados neste P rojeto;

7.3. Dar plena garantia e qualidade do serviço prestado;

7.4. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação legalmente exigidas;

7.5. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante,
obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço prestado;

7.6. Comunicar a Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada
durante a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

7.7.  Acatar as determinações feitas pela Contratante no que tange ao cumprimento do
objeto do Contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste P rojeto;

8.2. Designar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços e atestá-los;

8.3. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na
execução do objeto deste P rojeto;
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8.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;

8.5. Efetuar o pagamento à empresa contratada, no máximo, em 20  (vinte) dias após o
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as condições de preço e pagamento
estabelecidos neste Projeto B ásico;

8.6. Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a
fiel observância de suas cláusulas, bem como do que consta das especificações do
presente Projeto Básico.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução do objeto será acompanhada por fiscal nomeado em ato próprio, que
promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, recebendo
e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a Contratada
responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio  do  Municiípio  de  Nova
Venécia/ES ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações constantes
neste Projeto;

9.1.1. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato
os  servidores,  designados  pelas  Secretaria  Municipal  de  Administração para  esta
finalidade:

TITULAR SUPLENTE

SERVIDOR Elson Luis Schneider Samantha Altoé Contarato

Nº MATRÍCULA 77467 6525

CARGO
Diretor do Departamento de

Administração
Auditor Fiscal de Tributos Municipais
(Designada no cargo de Chefe do Setor

de Apoio Administrativo)

VÍNCULO Comissionado Efetivo

9.2.  O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos
descritos nos §§ 1° e 2° do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações;
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9.3. Solicitar a substituição de qualquer empregado da C ontratada que embarace ou
dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja
considerada prejudicial ao andamento dos serviços;

9.4. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução do
objeto;

9.5.  A comunicação entre a fiscalização e a C ontratada será realizada através de
correspondência oficial e anotações ou registros em relatório próprio;

9.6. O relatório será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução
do objeto, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional,
autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a
serem tomadas pela Contratada e fiscalização;

9.7. A fiscalização realizada pelo fiscal designado não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e
prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os
serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela solidez, qualidade e
segurança.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1.  Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os
serviços efetivamente executados pela C ontratada e aprovados pela fiscalização,
respeitada a rigorosa correspondência com este Projeto Básico previamente aprovado pelo
Contratante e ao instrumento contratual;

10.2. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base no recebimento dos s e r v i ç o s  aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições
estabelecidas no contrato;

10.3. Na inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e complementações,
caso existam, consideradas necessárias ao recebimento dos serviços.

17
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br |   www.novavenecia.es.gov.br  

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

11. DO PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

11.1.  A contratação está estimada no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil  reais),
conforme estimativa anual desta Municipalidade apresentada pelo Diretor do Departamento
de Administração.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.  As despesas decorrentes desta  contratação correrão  por  conta  de  dotações
orçamentár ias  descr i tas  no  orçamento  do  exerc íc io  de  2021  e serão
consignados no orçamento dos anos subsequentes, à conta do Município de Nova Venécia/
ES declarada em momento oportuno no processo, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
030 – Secretaria Municipal de Administração
001 – Secretaria Municipal de Administração
030001.0412200312.021 – Manutenção das Atividades da Secretaria
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha: 097
10010000000 – Recursos Ordinários

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1.  O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada  a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na ocorrência das hipóteses do Art. 57 da Lei
8.666/93.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

14.1. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 20°
(vigésimo) dia após apresentação do recibo devidamente atestada pelo servidor responsável
pela fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da
Lei nº 8.666/93;

14.2.  Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o
recebimento definitivo do serviço por esta Municipalidade;
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14.3. Caso o recibo seja devolvido por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da
sua reapresentação e novo “atesto”;

14.4. A devolução do recibo, não aprovado, em hipótese alguma servirá de pretexto para
que a Contratada suspenda a prestação dos serviços;

14.5. A Contratada indicará no recibo, ou anexo a ele o nome do Banco e o número da
agência e da conta corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o
CNPJ/CPF constante no recibo e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado no
contrato;

14.6. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação
da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta
Municipalidade;

14.7.  O Município  de  Nova  Venécia poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, sendo-lhe
assegurado o contraditório e a ampla defesa;

14.8.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços;

14.9. No momento da liquidação da despesa a Contratada deverá comprovar por meio de
certidão atualizada, dos seguintes documentos:

14.9.1.  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa expedida pela Receita
Federal do Brasil  atestando a quitação dos Tributos e Contribuições Federais e das
Contribuições Previdenciárias e da Dívida Ativa da União;

14.9.2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa quanto aos débitos de tributos
Estadual, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede do proponente;

14.9.3.  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa quanto à Dívida Ativa
Municipal emitida pela Fisco Municipal;
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14.9.4. Certidão de regularidade junto ao FGTS (fundo de Garantia por Tempo de Serviço)
emitida pela Caixa Econômica Federal;

14.9.5.  Certidão  Negativa  ou  Positiva  com  Efeito  de  Negativa  quanto  aos  Débitos
Trabalhistas. 

14.10. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada
procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato;

14.11. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, serão os constantes na TABELA
OFICIAL;

14.12.  Os valores a serem pagos pelos serviços, objeto deste Projeto Básico, serão
reajustados nos mesmos índices de evolução da TABELA OFICIAL;

14.13. Para efeito de pagamento o Contratado fica obrigado a apresentar relatório contendo
todos os serviços prestados durante o mês em referência, acompanhado dos respectivos
recibos;

14.14. Pelos serviços serão pagos os valores constantes das Tabelas constantes no Ato nº
08/2020  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Espírito  Santo,  publicado  em
18/12/2020, em que traz a publicação das tabelas de custas e emolumentos, nos termos da Lei
Estadual nº 4.847, de 30 de dezembro de 1993;

14.15. Os valores estão diretamente ligados aos serviços prestados, que serão solicitados de
acordo com a ordem de sorteio, de modo que não havendo serviço não haverá
pagamento;

14.16. Eventual reajuste na tabela de emolumentos e serventias será tratado como parte
integrante do contrato, com vistas a evitar prejuízos aos cartórios credenciados.

15. DAS PENALIDADES

15.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento
poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93,
aplicando-se as penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;
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15.2. A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo
percentual de 0,2% por dia de atraso;

15.3. A multa a que se refere o inciso I I  do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, será calculada
pelo percentual de 5%;

15.4. As multas previstas nos itens anteriores, que são independentes e acumuláveis, serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração;

15.5. A P r e f e i t u r a  d e  N o v a  Ve n é c i a / E S  somente deixará de aplicar eventual
sanção caso seja demonstrada a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no §
1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

16. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

16.1. Relativo à Habilitação jurídica:

16.1.1. Ato de constituição do Cartório/Serventia, em vigor com suas respectivas alterações
ou consolidações, juntamente com o ato de publicação oficial;

16.1.2. Ato de nomeação do Tabelião responsável pelo do Cartório/Serventia;

16.1.3. Cédula de Identidade do Tabelião responsável pelo do Cartório/Serventia.

16.2. Relativo à Regularidade fiscal:

16.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

16.2.2. Prova de regularidade junto as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da serventia/cartório interessada, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

16.2.4.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com efeito  de  negativa,  nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452,  de  1º  de  maio  de  1943,  obtida  por  meio  do  endereço  eletrônico:
www.tst.jus.br/certidao.
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16.3. Relativo à Qualificação Técnica:

16.3.1.  Alvará  de  funcionamento  emitido  pelo  município  sede  da  serventia/cartório
interessada.

16.4. Outros documentos para habilitação

16.4.1. Declaração que cumpre plenamente o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88, nos
termos do art. 27, V, da Lei n° 8.666/93, na forma do Anexo VI;

16.4.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do art. 32, §
2º, da Lei nº 8.666/93;

16.4.3. Declaração da serventia/cartório, relacionando os tipos de serviço que está autorizada
a executar. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. As rotinas, especificações, localizações e quantitativos constantes deste Projeto, são
apenas referência de serviços a serem verificados de uma forma geral. Indispensavelmente
deve ser executado por profissionais habilitados. Em alguns c a s o s , a verificação ou
outro serviço preventivo pode diferir da descrição e periodicidade aqui especificadas.
Assim, este P ro j e to  jamais é exaustivo, havendo sempre a possibilidade de exceções, que
justificadas, serão prontamente acatadas;

17.2.  Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora
fornecidas não poderão jamais constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
“ serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, a
Contratada como especializada na execução dos serviços em questão e que, por
conseguinte, deverá ter computado no valor global da sua proposta também as
complementações por acaso omitidas nas especificações, mais implícitas e necessárias ao
adimplemento do objeto.
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ANEXO II
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

MODELO – DECLARAÇÃO NA FORMA, ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Nova Venécia/ES
Credenciamento nº: 001/2021

A  empresa  _____________________________________________________,  inscrita  no
CNPJ sob o nº _________________________________________________, por intermédio
de seu representante legal, Sr(a) ________________________________________________,
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  ___________________  e  do  CPF  nº
___________________, declara, sob as penas de Lei, que até a presente data a licitante não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de
dezesseis  anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, conforme estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal, e nos art.
27, inciso V, e 78, XVII, da Lei nº 8.666/93, já atualizada.

Local e data, ........... de ................................. de ...........…

....................................................………..…
Assinatura do Declarante

Nome completo e nº do RG do Declarante
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

MODELO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Nova Venécia/ES
Credenciamento nº: 001/2021

A  empresa  _____________________________________________________,  inscrita  no
CNPJ sob o nº _________________________________________________, por intermédio
de seu representante legal, Sr(a) ________________________________________________,
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _________________  e  do  CPF  nº
____________________, declara, sob as penas de Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos  para  sua  habilitação  no  presente  processo  de  credenciamento,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, ........... de ................................. de ................…

..................................................…
Assinatura do Declarante
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ANEXO IV
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2021
Processo Administrativo nº 550571, de 22/06/2021

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2021.052E0700001.17.0001

CONTRATO  DE  CREDENCIAMENTO
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
NOVA  VENÉCIA-ES  E  A
SERVENTIA/CARTÓRIO  _____________,
REFERENTE  A  EXECUÇÃO  DE  ATOS
CARTORÁRIOS  EM  GERAL
(AUTENTICAÇÃO,
RECONHECIMENTO  DE  FIRMA,
CERTIDÕES E OUTROS). 

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  serventia/cartório  __________________,  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
_____________,  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, na Lei
Estadual nº 4.847, de 30 de dezembro de 1993, 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 prestação de serviços de atos cartorários em
geral  (autenticação,  reconhecimento  de  firma,  certidões  e  outros)  necessários  esta
Municipalidade.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO CREDENCIAMENTO

2.1.  A contratação da serventia/cartório 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 001/2021 e Processo Administrativo nº 550571/2021, 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)
com competências  notariais  ou  cartorárias  ou  limites  territoriais  idênticos,  será  conforme
sorteio realizado em sessão pública;

4.2. Não havendo mais de uma serventia/cartório na situação prevista no item anterior, será
contratado apenas aquele que atender o 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.
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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  cartorários  em geral  (autenticação,
reconhecimento de firma, certidões e outros), o valor mensal estimado de R$ _____________,
o  que  corresponde  anualmente  o  valor  total  estimado  de  R$ ____________,  os  mesmos
valores constantes da TABELA OFICIAL vigente na data de execução do serviço, 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 correrão  por  conta  de  dotações
orçamentár ias  descr i tas  no  orçamento  do  exerc íc io  de  2021  e serão
consignados no orçamento dos anos subsequentes, à conta do Município de Nova Venécia/
ES declarada em momento oportuno no processo, conforme segue:

ÓRGÃO: 030  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  
ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  
ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE: 2.021  –  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DA  

SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA JURÍDICA
FICHA: 97
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

27
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br |   www.novavenecia.es.gov.br  

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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: 

a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
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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.
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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 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.
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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 serventia/cartório 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 2021.

_______________________________
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONTRATANTE

______________________________
CONTRATADA
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