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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
TÉCNICA E PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 

 
AVISO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

 
Para retirada do caderno de licitação: 
 
Segue abaixo o endereço do Órgão citado neste Edital, para informações e esclarecimentos, concernentes ao 
objeto desta licitação. No site oficial do Município (www.novavenecia.es.gov.br) ou na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações. Para pedidos de esclarecimentos, protocolo de recursos de qualquer 
natureza: 
 
Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia/ES. - Horário de Funcionamento: de 08h00min às 11h00min e 
de 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira. Telefone: (27) 3752-9004. 
 
O recebimento poderá ser comunicado via fac-símile ou e-mail, em mensagem contendo, 
necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir: 
 

 
 

 
 

 
AVISO DE RECEBIMENTO 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 

TÉCNICA E PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E URBANOS 
SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES 
 

Empresa: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

Estado: 

CNPJ: 
 

Telefone: 
 

Data da retirada do caderno de licitações: 
 

E-mail: 
 

Pessoa responsável/assinatura: 
 

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

M E N S A G E M 
Comunico à CPL o recebimento do Edital de  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
TÉCNICA E PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GEOTÉCNICOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E URBANOS 
SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES 

 
PROCESSO Nº 563859, DE 26 DE ABRIL DE 2022 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.0009 

 
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, n.º 347 – Centro, Nova Venécia-
ES, através da Secretaria Municipal de Administração, de conformidade com o Processo no 563859/2022, torna 
público que realizará processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo “TÉCNICA E 
PREÇO POR LOTE”, na forma de REGISTRO DE PREÇOS, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e o Decreto nº 7.892/2013 e 
suas alterações – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as demais condições deste instrumento. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta. 
 
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria 
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
PROTOCOLAR ENVELOPES: Entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 
habilitação. 
Data e Hora Limite Para Protocolar 

Envelopes (obrigatório):          30/08/2022 às 8hs30 minutos. Expirado o horário de entrega dos 
envelopes no setor de Protocolos da PMNV, nenhum outro 
documento será aceito pela CPL. 

 
Data, Hora e Local da Abertura:                    30/08/2022 às 9:00 horas, na Sala de Licitações - CPL na      

Secretaria Municipal   de Administração, situada na Avenida 
Vitoria, nº 347 – térreo, Centro, Nova Venécia/ES 

 
Os envelopes “Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser entregues e protocolados no setor de Protocolo 
Geral da Prefeitura, de Nova Venécia, na Avenida Vitória, n.º 347, Centro, Nova Venécia-ES, na data e até o 
horário estipulado para o início da Sessão de Abertura.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO REGIME JURÍDICO 
 

1.1. A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e demais 
alterações e o Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas cláusulas e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais são partes integrantes deste instrumento, aplicando-se 
supletivamente as disposições de Direito Privado, no que couber. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. DO OBJETO 
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2.1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E URBANOS SITUADOS NO 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES,  e conforme especificações e condições descritas no Projeto Básico. 

 
2.1.2. O valor máximo orçado para execução dos serviços pelo Município de Nova Venécia é de 
1.049.456,00 (um milhão, quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). 
 
2.1.3. A licitação será realizada em lote único, conforme tabela constante do Projeto Básico, facultando-se 
ao licitante a participação no lote devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
 
2.1.4. O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com o Projeto Básico (anexo I), 
Formulário Especificações e Cotação de Preços (anexo II), Minuta da Ata de Registro de Preços (anexo IV) 
e Minuta de Contrato (anexo V). 
 
2.1.5. O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria de Planejamento, deste Município. 
 
2.1.6. As quantidades constantes nos anexos deste Edital são estimativas, não se obrigando a 
Administração pela contratação na sua totalidade. 

 
2.1.7. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1.7.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento. 
2.1.7.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.1.7.2.1. Secretaria Municipal de Educação; 
2.1.7.2.2. Secretaria Municipal de Esportes; 
2.1.7.2.3. Secretaria Municipal de Administração; 
2.1.7.2.4. Secretaria Municipal de Obras e Transportes; 
2.1.7.2.5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;  
2.1.7.2.6. Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 
2.1.7.2.7. Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 

 
2.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

2.2.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido para realização do 
serviço a ser executado, conforme decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:  

Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços não é 
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente 
será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 

 
2.3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.3.1. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do gestor 
municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, 
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e 
alterações posteriores. 

 
2.3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. (art 22, § 1º do Decreto 7.892/2013 e alterações posteriores) 

 
2.3.3. Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/contratação, desde que este 
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fornecimento/contratação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
 
2.3.4. As aquisições ou contratações adicionais (adesões concedidas) a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 
participantes. (art 22, § 3º do Decreto 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018) 
 
2.3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. (art 22, § 4º do 
Decreto 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018) 
 
2.3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
2.3.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo prestador de serviço das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
2.4. A aquisição/contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da Pasta 
à qual pertencer a Unidade Contratante, ficando a Unidade, responsável pelo cumprimento das disposições 
da Ata. 
 
2.5. A retificação do empenho ou seu cancelamento total ou parcial obedecerão a mesma regra. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

3.1. Poderão participar desta licitação, as interessadas que detenham atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação, atendam aos requisitos mínimos de classificação das 
propostas exigidos e, ainda, as exigências para habilitação, requeridas neste Edital. 
 
3.2. Não poderão participar da licitação: 

 
a) as pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º, da Lei nº 8.666/93; 
 
b) as empresas que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
 
c) tenha sido decretada a sua falência ou concordata; 
 
d) estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Nova Venécia ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua 
forma de constituição; 
 
e) seus sócios, procuradores, gerentes, administradores, prepostos ou vinculados, tenham sofrido 
qualquer penalidade administrativa e/ou judicial restritiva do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública na forma da Lei de Licitações, bem como aqueles que se encontram ou 
encontravam em exercício do munus de procurador (mandatário), administrador ou gerente de 
empresa(s) que tenha sofrido penalidade administrativa ou judicial restritiva do direito a licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 
 
f) empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
g) possuem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 
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3.2.1. Será sumariamente excluída da licitação a sociedade empresária que:  
a) tenha sido constituída com abuso de direito, visando a burlar o impedimento de participação na 
licitação;  
 
b) possua, relativamente a outra concorrente, sócio(s) comum(ns) na participação societária;  
 
c) possua sócio(s) que detenha(m) relação de parentesco com sócio(s) de outra(s) empresa(s) 
concorrente(s) no certame licitatório;  
 
d) possua, entre seus sócios ou dirigentes, servidor ou membro da Administração do Município de 
Nova Venécia/ES;  
e) possua endereço comum à outra licitante concorrente;  
 
f) cuja sede, constante do seu contrato social, não tenha seu endereço confirmado após 
diligências;  
 
g) que, por qualquer motivo, se utilize indevidamente do privilégio assegurado às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte através da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, publicada no 
DOU de 15/12/2006.  

 
3.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
3.3.1. Nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar Nº 147, de 07/08/2014, as microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme item 8.2.3 deste 
Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

3.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
 
3.3.1.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.3.1, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
3.3.1.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à melhor nota e desde que a melhor nota não seja de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
3.3.1.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

3.3.1.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado. A microempresa ou empresa de pequeno porte somente será considerada 
detentora da melhor proposta caso sua nota final, resultante da ponderação entre os fatores técnica e 
preço, seja menor do que a licitante originalmente melhor classificada; 
 
3.3.1.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
3.3.1.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido nessa condição, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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3.3.1.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da licitante com maior pontuação, vencedora do certame, em sessão pública, após verificação 
da documentação de habilitação, proposta técnica e proposta de preços. 
 
3.3.1.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, sob pena de preclusão. 

 
3.3.2. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar obter os 
tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar no momento do 
CREDENCIAMENTO ou no ENVELOPE DE HABILITAÇÃO a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo abaixo, e 
a CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL comprovando sua situação de enquadramento, emitida 
em 2022, seguindo a previsão do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio. 
 

3.3.2.1. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja optante pelo 
Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar 
também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU EQUIPARADA (MODELO) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de identidade nº 
_______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara 
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
____________________________ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparada), 
conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos previstos no § 4º do referido artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada Lei.  
 
Declara ainda a intenção de usufruir, caso necessite, do prazo de 
regularização fiscal previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 
147/2014, estando ciente de que a não regularização da documentação no 
prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sansões previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 
__________________________________ 

Local e data 
_____________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

RG nº ______________ 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e 
entregue em mãos ao(à) Presidente(a) no ato do credenciamento. 

  
3.3.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual o mesmo deverá apresentar no ato do credenciamento 
para comprovação de tal condição, além da Declaração descrita no item 3.3.2, o Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual, para aplicação da Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, 
nas fases de habilitação e julgamento das propostas técnicas e de preços. 
 
3.3.4. Os privilégios concedidos pela LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014, serão aplicados às 
cooperativas, nos termos do artigo 34, da Lei nº 11.488/07. 
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CLÁUSULA QUARTA: DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
4.1. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 

4.1.1. A impugnação se dará na forma do Artigo 41, da Lei nº 8.666/93.  
 

4.1.1.1. Até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório. 

 
4.1.1.1.1. Decairá do direito de impugnar este Edital o licitante que não o fizer até 02 (dias) úteis que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
 
4.1.1.1.2. 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, devendo 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). 
 

4.1.1.1.3. Caberá a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/93. 
 
4.1.1.1.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
4.1.1.1.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais. 
 
4.1.1.1.6. A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo geral da Prefeitura de 
Nova Venécia/ES, situada no endereço descrito no rodapé deste Edital ou enviada para o endereço 
eletrônico: licitacao@novavenecia.es.gov.br. 

 
4.2. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
4.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em conformidade 
com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1. Os documentos de todas as fases, exigidos neste Edital, deverão ser apresentados em única via, sem 
emendas, rasuras ou sobrescritos. Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser 
declarado e assinado pelo representante legal do licitante. O órgão licitante não será responsável pela 
integridade de tais documentos que desatendam o disposto nesta Cláusula. 
  
5.2. CREDENCIAMENTO 
 
5.2.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da empresa, 
devidamente credenciado junto a Comissão Permanente de Licitação, por instrumento público (conforme 
modelo no Anexo III) ou particular de procuração com firma reconhecida, exigindo concomitantemente, 
documento de identificação.  
 

5.2.1.1. Em sendo sócio proprietário, cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas deve apresentar 
ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, ou a última alteração consolidada devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores que prove essa condição. 
 
5.2.1.2. No caso do licitante enviar representante, deverá apresentar Carta Credencial com firma 
reconhecida (MODELO ANEXO III) e documento de identificação com foto.  
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5.2.2. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de uma empresa. 
 
5.2.3. A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia não implicará a 
desclassificação do licitante, mas farão com que este fique sujeito às decisões tomadas pela Comissão 
Permanente de Licitação no decorrer dos trabalhos. 
 
5.2.4. A comprovação da condição de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL deverá ser apresentada no momento do credenciamento, através dos 
documentos constantes no item 3.3.2 deste Edital. 
 
5.3. DA HABILITAÇÃO 
 
5.3.1. Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar na data aprazada, os seguintes 
documentos: 
 

5.3.1.1. Da documentação jurídica: 
 

5.3.1.1.1. Carteira de identidade do(s) proprietário(s) ou do(s) sócio(s); 
 
5.3.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
5.3.1.1.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, ou; 
 
5.3.1.1.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Ato Constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou; 
 
5.3.1.1.5. 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. 
 
5.3.1.1.6. O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a 
apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEI), que poderá ser obtido 
no endereço: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-
de-comprovante-ccmei. 

 
5.3.1.2. Da documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 

 
5.3.1.2.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada 
a data de validade definida no instrumento. 
 
5.3.1.2.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência 
para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores 
à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 
5.3.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de Abertura e 
Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
5.3.2.2.1. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, 
que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, bem 
como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto no Art. 176 
da Lei 6.404/76: 

Art. 176. (…) 
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I - balanço patrimonial; 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício. 

 
5.3.2.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita 
bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela LC nº 
155/2016: 

 
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, registrados 
na Junta Comercial; 
 
b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na 
Junta Comercial; 
 
c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para 
ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração 
anterior ao Edital; 
 
d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do 
último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

 
5.3.2.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o recibo 
de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital. 
5.3.2.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
5.3.2.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
5.3.2.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação, 
deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei nº 
8.666/93; 
 
5.3.2.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, 
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conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da 
proposta, através de índices oficiais. 
 
5.3.2.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta 
comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na 
forma da legislação que regula a matéria. 
 
5.3.2.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 
exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, 
excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço 
e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o início de suas 
atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação econômico-
financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá estar 
devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 
 
5.3.2.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, 
porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 

5.3.2.3. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em situação 
regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros 
motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012. A não 
apresentação da referida certidão não ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente certame. 

 
5.3.1.3. Da documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
5.3.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
5.3.1.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal.  
 
5.3.1.3.3. Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União (certidão emitida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal). 
 
5.3.1.3.4. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto da 
dispensa. 
 
5.3.1.3.5. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 
relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia 
fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 
5.3.1.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), 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. 
 
5.3.1.3.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipais, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 
5.3.1.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
5.3.1.4. Das Declarações de Superveniência, de Regularidade Social e de e-mail: 

 
5.3.1.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, § 2º, 
Lei nº 8.666/1993, conforme modelo: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ...................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
............................... sediada na Rua/Avenida .....…………................., por 
intermédio de seu(a) representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 
habilitação no presente processo de dispensa, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
__________________, _____de____________ de 2022. 

 
__________________________________ 

(Representante legal) 
 

5.3.1.4.2. Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme nova 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, conforme modelo abaixo: 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
A empresa ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de 
seu(a) representante legal o(a) Senhor(a) .................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº .......... e do CPF nº ........, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não 
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(.....). 

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

......................................................................... 
(Representante legal) 

 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
5.3.1.4.3. Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (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 abaixo: 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
A empresa ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio de 
seu(a) representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço eletrônico 
(e-mail) ................., para notificar e receber decisões proferidas no 
procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para 
contagem de prazos. 

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

 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 
Obs.1: A falta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa no presente processo. 
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Obs.1: A falta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa no presente processo. 
 
Obs.2: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da empresa. A falta de timbre da 
empresa nas declarações não ensejará a inabilitação da empresa no presente processo. 
 
5.3.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Certidão de registro ou inscrição da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA; 
 
a.1) A licitante deverá possuir obrigatoriamente profissionais qualificados de acordo com os estudos 
correspondentes ao lote único que a mesma concorrer, com devidos acervos técnicos correspondentes ao 
objeto desta licitação conforme descrição abaixo:  
 
Lote Único: 

 
 Engenheiro Civil. 

 
Obs.: Além dos profissionais obrigatórios para o lote único informado acima, poderão ser apresentadas 
Certidões de Acervo Técnicos, devidamente registradas no órgão de classe dos seguintes profissionais: 
 
 Engenheiro Ambiental; 
 Engenheiro Mecânico; 
 Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
 Outros. 
 
a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pelo 
CREA em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas serão inabilitadas. 
 
a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espírito Santo deverão apresentar na ocasião 
da contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo CREA do Estado do Espírito Santo. 
 
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto desta licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da seguinte forma: 
 
b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), 
visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL da empresa proponente. 
 
b.2) Os atestados referentes à Capacidade Técnico-Profissional poderão ser em nome de um ou mais 
responsáveis técnicos, admitindo-se a soma dos atestados. 
 
b.3) O profissional detentor do(s) Atestado(s) de Prestação de Serviços de Estudos Geotécnicos detalhado(s) 
acompanhado(s) de sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) ou devidamente Registrado(s) 
deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data de abertura da 
licitação, entendendo-se como tal: 
 
- Sócio: Comprovação através de Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada. 
 
- Diretor: Comprovação através de Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou cópia da 
publicação na imprensa da ata de eleição no caso de sociedades anônimas. 
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- Empregado: Cópia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e registrada na DRT, 
ambos autenticados.  
 
- Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços, conforme Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 
1999, art. 55 a 58 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução do CONFEA nº 191 de 20 de 
março de 1970. 
 
- Responsável Técnico: poderá ainda a licitante apresentar declaração de contratação futura do responsável 
técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuência deste, devendo o 
contrato de prestação de serviços entre o licitante e o responsável técnico ser apresentado para efeito de 
assinatura de contrato com a Administração, caso a licitante seja a vencedora do certame. 
 
b.4) Comprovação de qualificação do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s), para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, através de Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo 
CREA, acompanhada dos respectivos atestados ou atestados fornecidos por empresas públicas ou 
privadas, em nome do responsável técnico, desde que registrados no CREA, onde deverá constar 
comprovação de Prestação de Serviços de Estudos Geotécnicos(s)/serviços compatíveis com o objeto desta 
licitação. 
 
c.) As informações nos atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de comprovação 
de capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso de dúvidas, cabe valer-
se a faculdade contida no § 3.º art. Da Lei 8.666/1993, e suas alterações, promovendo diligencias, 
para saneamento dos fatos, se necessário.  
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja cópia, esta deverá estar 
autenticada pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, 
designada pela Portaria nº 197, de 05 de fevereiro de 2021, ou em cartório, com o selo de fiscalização do 
poder judiciário, não se aceitando autenticação no momento da abertura; 
 

1.1) Para fins de cumprimento da Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, serão autenticados os 
documentos pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, 
quando apresentada simultaneamente a cópia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
abertura da Sessão Pública nos dias úteis. 
 

2) Caso as certidões expedidas pelas fazendas estadual e municipal não tragam consignados os respectivos 
prazos de validade, a Comissão Permanente de Licitação considerará como máximos os prazos vigentes no 
Estado do Espírito Santo, 90 (noventa) dias, e no Município de Nova Venécia, 60 (sessenta) dias; 
 
3) Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não serão aceitos quaisquer 
protocolos; 
 
4) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certidões para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, 
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela comissão, além de 
incorrer nas sanções previstas neste edital; 
 
5) A aceitação dos dados via “internet”, conforme o caso ficará condicionado à confirmação de sua validade 
pela Comissão Permanente de Licitação; 
 
6) Solicita-se às licitantes que apresentem sua documentação na ordem estipulada no presente Edital; 
 
7) Será julgada inabilitada a proponente que colocar os documentos em envelopes trocados; 
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8) A comprovação dos documentos mencionados na Cláusula Quinta, item 5.3 e subitens, deverá ser 
concretizada, com a inclusão da Documentação, em envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito: 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ Nº:  

 
9) Demais especificações necessárias ao cumprimento integral das obrigações previsto no Projeto Básico, em 
conformidade com o Anexo I, sob pena de inabilitação; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
6.1. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados 
(colado ou lacrado), subscrito: 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE: (NOME DO PROPONENTE) 
CNPJ Nº: 

 
6.2. A proposta técnica deverá ser redigida com clareza e de modo a oferecer fácil compreensão, apresentada 
preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 01 (uma) via elaborada sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo 
representante legal da empresa proponente. A proposta técnica deverá incluir os seguintes documentos: 
CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS QUE JÁ TIVERAM SEU VÍNCULO COM A 
LICITANTE COMPROVADOS NA FASE DE HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO: 
 

6.2.1 Equipe Técnica Básica e Complementar 
 

a) Equipe técnica básica: 
 Lote Unico: 

Engenheiro Civil. 
 

b) Além dos profissionais obrigatórios para cada lote informado na equipe técnica básica, poderão ser 
apresentadas Certidões de Acervo Técnicos, devidamente registradas no órgão de classe dos seguintes 
profissionais: 

o Engenheiro Ambiental; 
o Engenheiro Mecânico; 
o Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
o Outros. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 A licitante poderá apresentar no envelope de Proposta Técnica tantos acervos técnicos quanto achar 
necessário para pontuação desde que o vínculo do profissional já tenha sido comprovado na fase de 
habilitação. 
 
 A equipe técnica que tenham seus acervos apresentados na Proposta Técnica deverá efetivamente ser a 
mesma que irá trabalhar na execução dos serviços. 
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 Não poderão compor a equipe técnica da licitante profissionais contratados pela Prefeitura de Nova 
Venécia, uma vez que o objetivo da abertura de processo licitatório visa atender as demandas não suportadas 
pelo corpo de profissionais especializados que compõem o quadro de servidores desta municipalidade. 
 
 A experiência profissional da equipe técnica deverá ser comprovada através de atestado(s), devidamente 
registrado(s) pela sua entidade profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
6.3. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

6.3.1. Avaliação da capacidade técnica do quadro profissional da licitante – NPT 
 

Lote Pnt. Mínima Pnt. Máxima 
Lote 

ÚNICO 06 30 

 
6.3.1.1. A capacidade técnico-profissional das Licitantes será avaliada mediante a relação de serviços 
realizados e seus respectivos comprovantes em acervo técnico do CREA, emitidos para os profissionais 
de seu quadro funcional ou de responsáveis técnicos, para equiparação ao quadro abaixo: 

 
LOTE ÚNICO – ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Item Tipo de Projeto 

01 
projeto 

02 
projetos 

03 
projetos 

04 
projetos 

05 
projetos 

Pontuação 

1 
Sondagem de simples reconhecimento tipo 
SPT, incluindo deslocamento local do 
equipamento até 500m 

2 4 6 8 10 

2 
Mobilização e desmobilização de equipe de 
sondagem SPT, inclusive deslocamento na 
Grande Vitória 

2 4 6 8 10 

3 Estudos geológicos e geotécnicos para 
projeto de pavimentação – implantação 2 4 6 8 10 

 
6.1.2. A Nota da Proposta Técnica (NPT) de cada licitante será calculada pela soma dos pontos obtidos 
após análise dos estudos apresentados para o lote único. 

 
6.1.3. Desclassificação da licitante: O não atendimento ao número mínimo de 1 estudo para cada item 
do lote à que concorre, implicará na eliminação automática da Licitante, por ato da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL. 
 
6.1.4. Classificação da Licitante: Será classificada e, consequentemente, avaliada a Proposta de Preço 
das Licitantes que: 

 Apresentar no mínimo de 1 estudo para o item do lote único à que concorre; 
 
 Obtiverem o total mínimo de pontos correspondente ao lote que concorre, apresentados em 
tabela no tópico. 

 
6.1.5. A Licitante que não atender aos requisitos acima exigidos, terá seu envelope relativo à proposta de 
preços devolvido intacto, mediante recibo de entrega. 
 
6.1.6. A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 
atribuições legais dos profissionais. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados 
(colado ou lacrado), subscrito: 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: (NOME DO PROPONENTE) 
CNPJ Nº: 

 
7.1.1. Em única via redigida em linguagem clara, em papel timbrado do proponente, sem emendas rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas. 
 
7.1.2. Data e assinatura da pessoa credenciada, do representante legal ou do responsável técnico, na página 
final, rubricada as demais páginas. 
 
7.1.3. Descrição clara e completa dos serviços ofertados com as devidas especificações. 
 
7.1.4. Apresentar planilha de preço unitário e total por item, o valor total do lote e o valor total da proposta, em 
moeda nacional, em valores com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.  
 
7.1.5. Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da licitação. 
 
7.1.6. Declaração de que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, bem como quaisquer outras despesas e tributos de qualquer natureza. 
 
7.1.7. Indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida, número, bairro, 
cidade, CEP, UF), telefone e endereço eletrônico (e-mail). 
 
Obs.: Solicita-se que seja anexada à proposta de preços a planilha de dados na forma do Anexo II 
devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de confecção do respectivo contrato, posterior 
pagamento, e demais atos necessários, sendo que a não apresentação da referida planilha não 
desclassificará a licitante. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS 
TÉCNICAS E PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
8.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os 
documentos apresentados e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou marcar nova reunião para divulgação 
do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados. 
 
8.2. Os licitantes que não atenderem, integralmente, a todas as exigências contidas no edital, serão 
considerados INABILITADOS e terão devolvidos devidamente lacrados e rubricados os envelopes “2”, 
contendo as propostas técnicas, e “3”, contendo as propostas comerciais, desde que haja desistência 
expressa de recursos contra o julgamento da fase de habilitação por parte de todos os licitantes. 
 
8.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas técnicas e comerciais dos licitantes inabilitados, com os 
envelopes devidamente lacrados e rubricados até o término do período recursal de que trata a legislação 
pertinente em vigor, artigo 109, da Lei nº 8.666/93.   
 
8.4. Concluída a fase de habilitação, a Comissão Permanente de licitação procederá na mesma sessão, caso 
haja desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada, cientificados os licitantes habilitados, a 
abertura das propostas técnicas (Envelope “2”). 
 
8.5. O julgamento das propostas comerciais deverão obedecer aos seguintes critérios: 
 

8.5.1. Somente a(s) licitante(s) cuja proposta técnica seja considerada completa e em conformidade com as 
exigências deste Edital poderá(ão) ter sua proposta de preços julgada. A Comissão Permanente de 
Licitação então procederá à abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, das proponentes habilitadas e 
verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos deste Edital sendo então estas rubricadas 
pela CPL e em seguida pelos licitantes presentes permitindo-se aos interessados o exame das mesmas. 
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8.5.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificação por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 
8.5.3. Caso a CPL julgue conveniente, poderá suspender a sessão pública a fim de que tenha melhores 
condições para analisar as propostas apresentadas, marcando nova data e horário em que voltará a se 
reunir para dar continuidade aos trabalhos. 

 
8.5.4. A Comissão promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com o 
Edital. 
 
8.5.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação. 
 
8.5.6. A CPL lavrará ata da sessão da qual constará registro da documentação e propostas recebidas e 
abertas, as propostas não abertas e devolvidas, as decisões proferidas no momento e demais ocorrências 
da sessão pública. 
 
8.5.7. Só poderão assinar a ata e documentos os representantes legais ou credenciados no processo. 
 
8.5.8. É facultada a CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar à instauração do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deverá constar originariamente da proposta. 
 
8.5.9. O não comparecimento de proponentes a qualquer das sessões públicas designadas pela Comissão, 
não impedirá que ela se realize. 
 
8.5.10. A nota de preço de cada licitante será calculada por lote, segundo a fórmula apresentada a seguir; 

 
NPP = 100 x (PM/PL) 
Onde: 
 
NPP = Nota atribuída à Proposta de Preços, sendo considerada até a casa dos centésimos e com o 
abandono das demais casas decimais, sendo: 
 
PL = preço da proposta do licitante no lote; 
 
PM = média entre o preço dos serviços orçados por lote no Projeto Básico e a média dos preços por lote 
dos proponentes, sendo considerada, nos dois casos, até a casa dos centésimos e com o abandono das 
demais casas decimais, a saber: 
 
PM = (OR + M) / 2 
 
Dos quais: 
 
OR = preço do orçamento por lote do Projeto Básico; 
 
M = média dos preços por lote dos licitantes. 
 
A nota da proposta de preço, NPP, será limitada ao valor máximo de 100 (cem) pontos. 
 

CLÁUSULA NONA: DA PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS E DE PREÇOS 
 
9.1. A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na proposta 
técnica (NPT) e na proposta de preços (NPP), por lote, obedecendo a seguinte razão e de acordo com a 
fórmula abaixo: 
 
PROPOSTA TÉCNICA = 70% (setenta por cento) 
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PROPOSTA DE PREÇOS = 30% (trinta por cento) 
 
TOTAL = 100% (cem por cento) 
 
NF = (70xNPT) + (30xNPP) 
                      100 
Onde: 
 
NF = Nota classificatória final da empresa em questão no lote pleiteado. 
NPT = Nota da Proposta Técnica da empresa em questão no lote pleiteado. 
NPP = Nota da Proposta de Preço da empresa em questão no lote pleiteado. 
 
A Nota Final (NF) será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo desprezadas as 
demais. 
 
9.2. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais. 
 
9.3. Será declarada vencedora a empresa que obtiver a maior Nota Final (NF) em cada lote. 
 
9.4. No caso de empate entre as propostas de maior NOTA CLASSIFICATÓRIA FINAL – NF, a classificação se 
fará obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
9.5. A Prefeitura de Nova Venécia – ES, poderá desclassificar licitantes até a assinatura do contrato por 
despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que 
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa 
 
9.6. Abertos os envelopes, os mesmos terão seu conteúdo analisado, visando confrontar a conformidade dos 
mesmos com as exigências deste Edital. 
 
9.7. Divulgado a decisão da Comissão será aberto o prazo recursal, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 
 
9.8. Compete exclusivamente a Comissão Permanente de Licitação avaliar o mérito dos documentos e 
informações prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas apresentadas. 
   
9.9. Todas as propostas serão rubricadas pelos licitantes e pela Comissão. 

 
9.10. Serão desclassificas as propostas comerciais que: 
 

a) apresentarem valor superior ao preço máximo estabelecido estabelecidos no Edital; 
 

b) apresentarem preços inexequíveis ou excessivos e que não atendam às exigências deste instrumento 
convocatório; 
 

c) quando todos os licitantes forem considerados desclassificados, o órgão licitante poderá fixar-lhes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada dos vícios que motivaram 
a desclassificação.  

 
CLÁUSULA DECIMA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Os recursos administrativos contra as decisões da Comissão serão processados na forma prevista no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
10.2. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá, quando proferido o julgamento, 
manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso, o qual constará obrigatoriamente na ata dos 
trabalhos. 
 
10.3. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase de habilitação ou de classificação, se 
dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de 
divulgação do resultado, e também nos demais casos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8666/93. 
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10.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
 
10.5. O recurso deverá ser dirigido ao Sr. Prefeito, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, e 
deverá ser protocolado junto ao Protocolo Geral desta Prefeitura nos dias úteis, das 07h00min às 11h00min, de 
segunda a sexta-feira. 
 
10.6. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, 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 por autenticação direta pela 
Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, para representar a empresa 
recorrente, com a devida qualificação da empresa e de seu representante legal. 
 
10.7. Os recursos interpostos em desacordo com as condições deste Edital não serão conhecidos. 
 
10.8. Será franqueada aos interessados, desde a data da publicação deste Instrumento, vistas ao processo do 
mesmo, no endereço, dia e horário de atendimento externo na Prefeitura  de Nova Venécia/ES, citados nas 
DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. A adjudicação será feita por MELHOR TÉCNICA E PREÇO POR LOTE. 
 
11.2. A Administração se reserva ao direito de adjudicar no todo ou em parte, o objeto licitado, em função dos 
elevados interesses da entidade e o publicará no quadro de avisos da Prefeitura de Nova Venécia. 
 
11.3. Caberá ao Prefeito de Nova Venécia, a homologação dos resultados apurados pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA: DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 
 
12.1. A Comissão Permanente de Licitação comunicará ou notificará as empresas licitantes das decisões 
tomadas pela Comissão ou pela autoridade competente, através de servidor do município ou pela Empresa 
Brasileira dos Correios e Telégrafos ou e-mail. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DILIGÊNCIAS 
 
13.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
13.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da documentação e/ou da proposta apresentada, 
com relação a dados que importem em modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas 
a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
13.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação, bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, 
quando prevalecerá sempre o primeiro. 
 
13.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta de preço somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.  
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14.2. A(s) vencedora(s) da licitação será(ão) convocada(s) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, a 
contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do 
direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no instrumento 
convocatório. 
 
14.3. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Nova 
Venécia/ES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO CONTRATO 
 
15.1. Será firmado Contrato entre o órgão licitante e o licitante vencedor, nos moldes da Minuta do Contrato, 
constante no Anexo V, tendo como prazo de vigência o período de até 12 (doze) meses. 
 
15.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
do recebimento da notificação do órgão licitante, sob pena de convocação do licitante que o seguir na ordem 
classificatória, para assinatura do Contrato nas mesmas condições oferecidas pela proposta vencedora. 
 
15.3. O prazo de que trata o item 14.2, da Cláusula Décima Quarta, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pelo órgão licitante. 
 
15.4. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o contrato conforme item 14.2, 
poderá ficar impedido de participar de um próximo processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de 
acordo com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS 
 
16.1. Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessários serão circunstancialmente 
justificados, observado o disposto na Lei nº 8.666/93 e na minuta do Termo de Contrato (ANEXO V). 
   
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO PAGAMENTO 
 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DOS 
PROJETOS 
 
19.1. Os prazos e critérios para execução dos serviços e recebimento dos projetos estão previstos no Projeto 
Básico, anexo a este Edital. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: DAS PENALIDADES 
 
20.1.  O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o Contratado à aplicação de multa de mora, nas 
seguintes condições:  
 

20.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor 
total reajustado do Contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o Contrato encontre-se 
parcialmente executado;  
 
20.1.2.  Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com os prazos de entrega estipulados no 
Projeto Básico;  
 
20.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 
e aplique as outras sanções previstas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93. 
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20.2.  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao Contratado:  

 
a) advertência; 
 
b) multa:  

 
b.1) quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem 
dificultados,  inclusive quando  forem omitidas  informações de  responsabilidade da CONTRATADA 
referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim  como  no  caso  da 
prestação do serviço for  paralisada  sem  autorização da Administração Municipal, será aplicada 
multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do Contrato; 
 
b.2) nos  demais  casos,  até 10% (dez por cento) sobre o  saldo  contratual  reajustado não 
executado pelo particular. 

 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a  própria  autoridade  que  aplicou  a penalidade,  que  será  concedida  sempre  
que  o  contratado  ressarcir  a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea “c”.  

 
§ 1º As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas 
poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.   
 
§ 2º Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada, 
fica instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) 
sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:  

 
I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo.  
 
II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o ressarcimento 
por prejuízos com valores a ele excedentes.  
 
20.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:  
 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o 
Contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  
 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, 
no mínimo: a conduta do Contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a 
sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  
 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto 
na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez)  dias  consecutivos,  devendo,  
em  ambos  os  casos,  ser  observada  a  regra  do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;  
 
d) O Contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso 
do processo licitatório e da vigência do Contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação;  
 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o ente promotor do 
certame ou autoridade competente, proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que deverá ser exercido nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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20.4. Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao Contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do Contrato. 
 
20.5. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor 
do Contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 
 
20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
21.1. As responsabilidades da Contratada são as estipuladas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 
22.1. As responsabilidades da Contratante são as estipuladas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 
23.1. Os licitantes poderão ser atendidos no Prédio da Prefeitura, no endereço descrito no preâmbulo deste 
Edital, durante o horário normal de expediente, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
23.2. Somente terão validade, para efeito de elaboração da documentação e propostas, as solicitações de 
esclarecimentos feitos por escrito ou via e-mail a Comissão Permanente de Licitação e por ela respondidas, 
também por escrito ou via e-mail, sob a forma de notificação circular dirigida a todos os licitantes, assim como, 
também só terão validade os recursos feitos apenas por escrito e impugnações por escrito e via e-mail. 
 
23.3. O simples comparecimento à Licitação implicará na afirmação do licitante de que está de posse, conhece 
e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, não encontrou discordância nos dados 
e condições fornecidas. 
 
23.4. Não será permitida a participação na Licitação, de consórcio ou grupo de empresas, ou de empresas 
subcontratadas. 
 
23.5. A Prefeitura de Nova Venécia se reserva também o direito de transferir, por despacho motivado do qual 
dará ciência aos interessados, adiar e anular a presente licitação, em qualquer de suas fases, bem como de 
desistir da adjudicação de seu objeto, sem que desses atos resultem qualquer direito à reclamação ou 
indenização por parte de qualquer licitante. 
 
23.6. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas ficarão sujeitos à interpretação da CPL. 
 
23.7. A Lei 8.666/93 e demais alterações regerão as hipóteses não previstas neste ato convocatório. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DO FORO 
 
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, para esclarecer dúvidas 
oriundas desta Licitação, ficando expressamente vedada à eleição de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou venha ser. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CADERNO DE LICITAÇÃO 
 
25.1. São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos: 

 ANEXO I – Projeto Básico; 
 ANEXO II – Formulário “Especificação e Cotação de Preços”; 
 ANEXO III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
 ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
 ANEXO V – Minuta do Contrato Administrativo; 
 ANEXO VI – Planilha de Dados Cadastrais; 
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25.2. Segue abaixo o endereço do Órgão citado neste Edital, para informações e esclarecimentos, 
concernentes ao objeto desta licitação: 
 
Para retirada do caderno de licitação: 
 
No site oficial do Município (www.novavenecia.es.gov.br) ou na Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
Para pedidos de esclarecimentos, protocolo de recursos de qualquer natureza: 
 
Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia/ES. 
Horário de Funcionamento: de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira. 
Telefone: (27) 3752-9004. 
 
25.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não sendo 
admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
Nova Venécia – ES, 02 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

FARLEY DELABELA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 

 
PROJETO BÁSICO DEFINITIVO 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Geral: 
 

O presente documento ter por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o processo 
licitatório na forma de REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
para a futura e eventual contratação de empresa especializada na área de engenharia para a 
prestação de serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados 
em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, 
conforme as quantidades e especificações descritas neste Projeto Básico. 
 

1.2. Específicos: 
 

Elaborar o desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia de infraestrutura e prediais executivos 
para atender a seguinte necessidade: estudos geotécnicos 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A contratação de empresa para elaboração de estudos geotécnicos visa à complementação da 
confecção de projetos que alavancará grandes empreendimentos para o Município de Nova Venécia, 
valorizando e incentivando a vinda de novos negócios que se instalarão no entorno das obras 
edificadas, atraindo empreendedores dos setores primário, secundário e terciário, incrementando a 
economia local e regional, justificando a busca por convênios e outras parcerias que serão firmados 
com o Estado e com a União, como também com recursos próprios. 
 

2.2. A necessidade de contratação dos serviços objeto deste Projeto Básico deve-se também ao motivo 
da impossibilidade de que equipes técnicas da Prefeitura de Nova Venécia possam desenvolver estes 
serviços no prazo de tempo e qualidade requeridos. 
 

2.3. Nesse seguimento, novos investimentos em infraestrutura e serviços proporcionarão um aumento 
significativo na melhoria da qualidade de vida da população, além de promover a geração de trabalho e 
renda para os munícipes.  
 

2.4. A escolha da modalidade de licitação Concorrência Pública Técnica e Preço e Registro de Preços 
tem as seguintes justificativas: 
 

a) Utilização do Sistema de Registro de Preços (SIREP) porque não dispomos das quantidades exatas 
de contratação de estudos e serviços para a necessidade da Administração e sim de estimativa de 
quantidades, resultando em estimativas totais de estudos e serviços a serem realizados. 
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b) O Registro de Preços pode ser realizado nas modalidades: Pregão ou Concorrência de Preço ou 
Concorrência de Técnica e Preço. Foi escolhida essa última, a Concorrência de TÉCNICA E PREÇO 
POR LOTE ÚNICO, porque acreditamos que necessitamos de profissionais e empresas com 
equipamentos adequados, desta forma executarão melhor o objeto deste Projeto Básico dentro dos 
prazos necessários para o desenvolvimento das obras que serão realizados por esta Administração. Por 
este motivo também a justificativa dos pesos atribuídos à Proposta Técnica e a Proposta de Preço. 
 

b.1) A Intenção de Registro de Preços – IRP nº 16/2022 da presente contratação foi devidamente 

divulgada e se manteve aberta durante o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, conforme estipulado 

no parágrafo § 1º-A, art. 4º do Decreto 7.892, de 2013: 

 
§ 1º-A O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar de IRP 

será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de divulgação da IRP no Portal de 

Compras do Governo Federal. 

 

b.2) Após o período de divulgação da IRP, todavia, não houve nenhuma manifestação de interesse 

quanto à participação de outros órgãos, portanto, o Registro de Preços é adstrito à Prefeitura 

Municipal de Nova Venécia/ES. 

 

c) Justifica-se a necessidade de agrupamento dos estudos para o lote único uma vez que cada grupo de 
estudos tem uma finalidade específica dependendo do tipo de serviço para o qual os estudos terão 
finalidade, sendo inviável para a Administração a separação dos mesmos. 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram especialmente 
considerados neste Projeto Básico, sem prejuízo de outros ordenamentos da legislação nacional: 
 

a) Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 
 

b) Decreto nº 7.892/2013 e alterações posteriores – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços. 
 

c) Lei Federal nº 5.194/1966 – Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro Agrônomo. 
 

d) Resolução nº 361/1991 – CONFEA – Dispõe sobre conceituação de Projeto Básico em Consultoria 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 

4. OBJETO CONTRATUAL 

 

4.1. O presente Projeto Básico tem por objeto definir a natureza, a abrangência, as responsabilidades e 
atribuições para eventual contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação 
de serviços técnicos de estudos geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos 
especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no município de Nova 
Venécia/ES, conforme as quantidades e especificações descritas na planilha abaixo: 
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LOTE ÚNICO:  

FONTE CÓD. ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
QTD. 
MÍN. 

QTD. 
MÁX. 

PREÇ. UNIT 
(R$) 

TOTAL (R$)  

 1 ESTUDOS GEOTÉCNICOS  

 
TABELA DE 

REFERENCIA
L DE PREÇOS 
DE PROJETOS 

DER-ES 
NOVEMBRO 
2012 / INCC 

(DEZ – 2012 / 
FEV – 2022) 

42653 1.1 

Sondagem de simples 
reconhecimento tipo SPT, 
incluindo deslocamento local 
do equipamento até 500m 

m 700 1.700 R$ 159,64 R$ 271.388,00 

 

42647 1.2 

Mobilização e 
desmobilização de equipe de 
sondagem SPT, inclusive 
deslocamento na Grande 
Vitória 

unid. 23 50 R$ 2.217,70 R$ 110.885,00 

 

43225 1.3 

Estudos geológicos e 
geotécnicos para projeto de 
pavimentação – implantação 

km 1 50 R$ 13.343,66 R$ 667.183,00 
 

TOTAL DO LOTE R$ 1.049.456,00  

 
4.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 
participante(s): 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Planejamento 

LOTE ITEM UNID. 
QUANT. 
MÍNIM

A 

QUANT. 
MÁXIM

A 

ÚNICO 

1 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

1.1 Sondagem de simples reconhecimento tipo 
SPT, incluindo deslocamento local do 
equipamento até 500m 

m 0,00 0,00 

1.2 Mobilização e desmobilização de equipe de 
sondagem SPT, inclusive deslocamento na 
Grande Vitória 

unid. 0,00 0,00 

1.3 Estudos geológicos e geotécnicos para projeto 
de pavimentação - implantação 

km 0,00 0,00 

 
4.1.2. Relação dos quantitativos por órgão participante:  
 

SECRETARIAS 

SONDAGEM 

Sondagem de 
simples 

reconhecimento tipo 
SPT, incluindo 

deslocamento local 
do equipamento até 

500m 

MOBILIZAÇ
ÃO 

Mobilização e 
desmobilização 

de equipe de 
sondagem SPT, 

inclusive 
deslocamento 

na Grande 
Vitória 

ESTUDO GEOLÓGICOS 
E GEOTÉCNICOS 

Estudos geológicos e 
geotécnicos para projeto de 
pavimentação - implantação 

QTD. 
MÍN. 

QTD. 
MÁX. 

QTD. 
MÍN. 

QTD. 
MÁX. 

QTD. 
MÍN. QTD. MÁX. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS 

100 400 3 10   

SECRETARIA DE ESPORTES – 
EDIFÍCIOS ESPORTIVOS (INCL. 

50 100 2 4   
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GINÁSIOS) 
SECRETARIA DE ESPORTE – 
PROJETO DE QUADRAS 

50 100 2 4   

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

50 100 2 4   

SECRETARIA DE OBRAS – 
IMPLEMENTOS EXTERNOS E 
PAISAGISMO (PRAÇA E ESTADIO 
DE FUTEBOL) 

50 100 2 4   

SECRETARIA DE OBRAS – 
PAVIMENTO, DRENAGEM, OBRAS 
DE ARTE ESPECIAIS, MURO, 
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

50 100 2 3 1 50 

SECRETARIA DE OBRAS –  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

50 100 2 3   

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO – IMPLEMENTAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA NAS 
ÁREAS DOS POLOS 

100 200 2 6   

SECRETARIA DE SAÚDE – 
EDIFÍCIOS HOSPITALARES DE 
SAÚDE 

100 300 3 6   

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

100 200 3 6   

       

TOTAL DO LOTE ÚNICO 700m 1.700m 23 
 Und. 

50 
 Und. 1Km 50Km 

 

4.2. As despesas de deslocamento, viagens e hospedagens para atendimento do objeto deste Projeto 
Básico serão de total responsabilidade da Contratada. 
 

4.3. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
 

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

5.1. Os serviços desenvolvidos separados em lote único deverão englobar: estudos geotécnicos. 
 

5.2. Todos os estudos deverão ser dimensionados de acordo com as normas vigentes para cada tipo de 
instalação ou estrutura. 
 

5.3. Todos os estudos geotécnicos e peças técnicas desenvolvidos devem atender às exigências dos 
órgãos competentes pela aprovação do projeto e gestão do recurso público ordinário e extraordinário 
(repasses federais, estaduais ou próprios), ficando a contratada responsável por buscar as informações 
sobre as normas que deverão ser atendidas para o dimensionamento e planejamento do projeto. 
 

5.4. Os estudos deverão seguir as condições gerais conforme abaixo:  
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5.5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.5.1. Diretrizes Gerais do Estudo: 

 

a) Adotar soluções que ofereçam economia e facilidade de execução, operação e manutenção; 
 

c) Os Estudos serão entregues individualizados. 
 

5.5.2. Coordenação e Responsabilidade: 

 

a) A Contratada deverá indicar um Coordenador responsável pelos estudos geotécnicos, 
preferencialmente, o mesmo responsável pelas atividades técnicas dos estudos; 
 

b) A empresa contratada responsabilizar-se-á, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e 
formulação dos estudos contratados e pelo gerenciamento de todos os aspectos técnicos necessários ao 
desenvolvimento do trabalho; 
 

c) Caberá ao Município de Nova Venécia disponibilizar os profissionais necessários ao 
acompanhamento da equipe técnica contratada; repassar as informações existentes na administração 
que possam contribuir para a elaboração do trabalho; realizar a articulação institucional necessária à 
integração dos órgãos da administração municipal e demais níveis de governo a serem envolvidos no 
processo. 
 

5.5.3. Desenvolvimento do Estudos: 
 

a) ART/RRT de todos os Estudos e atividades técnicas (com os respectivos comprovantes de 
quitação), inclusive de Memoriais; 
 

b) Os documentos técnicos produzidos na elaboração dos Estudos devem ser submetidos à avaliação 
do Contratante; 
 

c) Será de responsabilidade dos autores dos Estudos a introdução de modificações necessárias à sua 
aprovação; 
d) As impropriedades apontadas pelo Contratante, e pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle, 
serão corrigidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante; 
 

e) O Contratante deterá o direito de propriedade intelectual dos Estudos desenvolvidos, assim como de 
toda a documentação produzida. 
 

5.5.4. Apresentação de Desenhos e Documentos: 

 

a) Documentações técnicas e elementos textuais; 
 

b) Informações de carimbo; 
 

c) Os documentos deverão ser impressos em 03 (três) volumes e encadernados com espiral plástico em 
tamanho A4 (Plantas dos Croquis deverão ser em Formato A0, A1 e A2). Capa e folha de rosto 
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conforme modelo padrão da Prefeitura Municipal a ser fornecido pela Secretaria de Planejamento. 
Todas as documentações que contenham fotografias, mapas, gráficos, tabela, ou similares, deverão ser 
entregues em impressões coloridas de boa qualidade, sob pena de não aceitação por parte da 
contratante; 
 

d) Todos os Documentos deverão ser entregues em cópias digitais (CD/DVD) em formatos editáveis 
(elementos gráficos – .dwg ou formato bin e elementos textuais – doc e xls); 
 

e) Escalas dos desenhos constantes nos estudos (1/100, 1/50 ou escala adequada ao seu objetivo); 
 

f) Os serviços oriundos deste Projeto Básico deverão ser elaborados seguindo normas e padrões 
ABNT. 
 

5.6. ETAPAS DOS ESTUDOS 

 

5.6.1. ETAPA INICIAL 

 

5.6.1.1. É a definição da área onde o município tem interesse em edificar obras ou pavimentação. Em 
sendo obras de pavimentações deverá ser feito Estudos Geológicos e geotécnicos, já os demais 
serviços deverá ser utilizado Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT.; 
 

5.6.1.2. Vistoria do local dos estudos – infraestrutura local, aspectos ambientais e sociais, 
características do terreno, compondo assim o memorial fotográfico; 
 

5.6.2. SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT 

 

5.6.2.1. Definição: Este método consiste na perfuração e cravação dinâmica de amostrador-padrão, a 
cada metro, resultando na determinação do tipo de solo e de um índice de resistência, bem como na 
observação do nível da água dentro do furo de sondagem. 
 

5.6.2.2. Apresentação de documentos para Etapa 5.6.2. 
 

a) Relatório de Campo – as folhas de anotação de campo devem ser registrados: a) o nome da empresa 
e do contratante; b) o número do trabalho; c) o local do terreno; d) o número da sondagem; e) a data e 
o horário de início e de término da sondagem; f) a indicação do sistema utilizado: manual ou 
mecanizado; g) os métodos de perfuração empregados e profundidades respectivas; h) os avanços do 
tubo de revestimento; i) as profundidades das mudanças das camadas de solo e do final da sondagem; 
j) a numeração e a profundidade das amostras coletadas no amostrador-padrão e/ou trado; k) a 
anotação das amostras colhidas por circulação de água, quando da não recuperação pelo amostrador-
padrão;                  l) a descrição tátil-visual das amostras, na sequência:—granulometria principal e    
secundária;—cor;—origem; m) o número de golpes necessários à cravação de cada trecho nominal de 
15cm do amostrador em função da penetração correspondente; n) os resultados dos ensaios de avanço 
de perfuração por circulação de água; o) a anotação sobre a posição do nível d’água, com data, horário, 
e respectiva profundidade aberta do furo e posição do revestimento, quando houver; p) o nome e os 
vistos do sondador; q) outras informações colhidas durante a execução da sondagem, se julgadas de 
interesse; e 
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b) Relatório Definitivo – Os resultados das sondagens de simples reconhecimento devem ser 
apresentados em relatórios numerados, datados e assinados por profissional qualificado. Devem 
constar no relatório definitivo: a) o nome do contratante; b) o local e natureza da obra; c) a indicação 
do sistema utilizado: manual ou mecanizado; d) a descrição sumária do método e dos equipamentos 
empregados na realização das sondagens; e) o total perfurado nos pontos de sondagem, expresso em 
metros (m); f) a declaração de que foi utilizada esta Norma na realização dos trabalhos; g) outras 
observações e comentários, se julgados importantes; e h) referências aos desenhos constantes no 
relatório. Deve ainda anexar ao relatório um desenho contendo: a) a planta do local da obra, cotada e 
amarrada a  referências  facilmente  encontráveis  (logradouros públicos, acidentes geográficos, marcos 
topográficos etc.), de forma a não deixar dúvidas quanto à sua localização; b) a planta contendo a 
posição da referência de nível (RN) tomada para o nivelamento da(s) boca(s) do(s) furo(s) de 
sondagem(ns), bem como a descrição sumária do elemento físico tomado como RN; c) a localização 
das sondagens, cotadas  e amarradas a elementos fixos e bem definidos no terreno. Apresentar também 
os resultados das sondagens em desenhos contendo o perfil individual de cada sondagem, nos quais 
devem constar: a) o nome da firma executora das sondagens, o nome do contratante, o local da obra, 
indicação do número do trabalho e os vistos do profissional qualificado; b) o diâmetro do tubo de 
revestimento e do amostrador empregados na execução das sondagens; c) o(s) número(s) da(s) 
sondagem(ns); d) da(s) cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ns), com precisão centimétrica, 
respeitado o disposto em 5.2.1; e) as linhas horizontais cotadas a cada 5 m em relação à referência de 
nível; f) a posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as  amostras não recuperadas e os 
detritos colhidos na circulação de água;                          g) as profundidades, em relação à boca do furo, 
das transições das camadas e do final da(s) sondagem(s); h) o índice de resistência à penetração N ou 
relações do número de golpes pela penetração(expressa em centímetros) do amostrador; i) a 
identificação dos solos amostrados e a convenção gráfica destes conforme a ABNT NBR 13441; j) a 
posição do(s) nível(is) d’água encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observação(ões), indicando 
se houve pressão ou perda de água durante a perfuração; k) a indicação da não ocorrência de nível de 
água, quando não encontrado; l) as datas de início e término de cada sondagem, bem como a 
profundidade e o nível de água dentro do furo de sondagem no início e final de cada dia; m) a 
indicação dos processos  de perfuração empregados [trado helicoidal (TH), circulação de água(CA), e 
respectivos trechos, bem como as posições sucessivas do tubo de revestimento e uso de lama de 
estabilização quando utilizada; n) o resultado dos ensaios de avanço de perfuração por circulação 
d’água. Desenhar as sondagens na escala vertical de 1:100. 
 

c) ART´s. 
 

5.6.3. ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
– IMPLANTAÇÃO 

 

5.6.3.1. Definição: São os estudos necessários à definição de parâmetros do solo ou rocha através da 
realização de alguns ensaios tais como, sondagem podendo ser a percussão ou a trado, ensaios de 
campo e ensaios de laboratório, com fim reconhecer o solo, definindo os perfis e caracterização das 
camadas e determinar à possível ocorrências de jazidas e pedreiras. 
 

5.6.3.3. Documentos a serem apresentados na Etapa 5.6.3: 

 

a) Relatório de Sondagem de reconhecimento; 
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b) Relatório de ensaios – Granulometria; Índices Físicos (Limites de Consistência (Atterberg)); 
Compactação (Proctor Normal/PN e Proctor Intermediário/PI); Resistência (CBR (I.S.C – Índice 
Suporte Califórnia)); Resiliência dos Solos; Classificação de Solos; Análise das Classificações; 
 

c) Documentos complementares que podem vir a ser exigidos em Convênios e outras parcerias, devido 
às especificidades dos estudos. 
 

d) ART´s. 
 

6. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

 

6.1. Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar na data aprazada, os seguintes 
documentos: 
 

6.1.1. Da documentação jurídica: 
 

6.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 

6.1.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, ou; 
 

6.1.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Ato Constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou; 
 

6.1.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 
 

 

 

6.1.1.5. O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a 
apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEI), que poderá ser 
obtido no endereço: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-
mei/emissao-de-comprovante-ccmei. 
 

6.1.2. Da documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 

 

6.1.2.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada 
a data de validade definida no instrumento. 
 

6.1.2.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência 
para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores 
à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 

6.1.1.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de Abertura e 
Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade , 
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a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 

6.1.2.2.1. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, que 
excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, bem como, o 
art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto no Art. 176 da Lei 
6.404/76: 
 
Art. 176. (…) 
 

I - balanço patrimonial; 
 

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 

III - demonstração do resultado do exercício; e 

 

IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
 

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações 
do exercício anterior. 
 

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações 
contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
 

6.2.2.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita bruta 
de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela LC nº 
155/2016: 
 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, registrados na 
Junta Comercial; 
 

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 
 

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para ME e 
EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações Socioeconômicas 
e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração anterior ao Edital; 
 

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 
 

6.1.2.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o recibo de 
entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital. 
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6.1.2.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
 

6.1.2.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

6.1.2.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação, 
deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei nº 
8.666/93; 
 

6.1.2.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, 
conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, 
através de índices oficiais. 
 

6.1.2.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta 
comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na forma 
da legislação que regula a matéria. 
 

6.1.2.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro exercício 
social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, excepcionalmente, em 
substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço e o Demonstrativo de 
Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o início de suas atividades e o mês anterior 
à data de apresentação dos documentos de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação 
no certame. A documentação apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou 
no SPED. 
 

6.1.2.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão dispensadas 
da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, porém devem 
apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 

6.1.1.3. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em 
situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou 
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outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 
1402/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a inabilitação da empresa licitante 
no presente certame. 
 

6.1.3. Da documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

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

6.1.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal.  
 

6.1.3.3. Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União (certidão emitida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).  
 

6.1.3.4. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto da dispensa. 
 

6.1.3.5. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia fica 
obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 

6.1.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), 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. 
 

6.1.3.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 

6.1.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
6.1.4. Das Declarações de Superveniência, de Regularidade Social e de e-mail: 
 

6.1.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, § 2º, Lei 
nº 8.666/1993, conforme modelo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

A empresa ...................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
............................... sediada na Rua/Avenida .....…………................., por intermédio 
de seu(a) representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
de dispensa, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

__________________, _____de____________ de 2022. 
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__________________________________ 

(Representante legal) 

 

6.1.4.2. Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme nova 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, conforme modelo abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

A empresa ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de seu(a) 
representante legal o(a) Senhor(a) .................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.......... e do CPF nº ........, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....). 
Local e data..........................… 

......................................................................... 
(Representante legal) 

 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

6.1.4.3. Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (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 abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

A empresa ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio de seu(a) 
representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço eletrônico (e-mail) ................., 
para notificar e receber decisões proferidas no procedimento, que terá validade para 
ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos. 

 

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

..................................................................................................................... 
(Representante legal) 

 

Obs.1: A falta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa no presente 
processo. 

 

Obs.2: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da empresa. A falta de timbre 
da empresa nas declarações não ensejará a inabilitação da empresa no presente processo.  
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6.1.5. Da Qualificação e Responsáveis Técnicos 

 

a) Certidão de registro ou inscrição da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
 

a.1) A licitante deverá possuir obrigatoriamente profissionais qualificados de acordo com os estudos 
correspondentes ao lote único que a mesma concorrer, com devidos acervos técnicos correspondentes 
ao objeto desta licitação conforme descrição abaixo:  
 

Lote Único: 
 

 Engenheiro Civil. 
 

Obs.: Além dos profissionais obrigatórios para o lote único informado acima, poderão ser apresentadas 
Certidões de Acervo Técnicos, devidamente registradas no órgão de classe dos seguintes profissionais: 
 

 Engenheiro Ambiental; 

 Engenheiro Mecânico; 
 Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

 Outros. 
 

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas 
pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas serão inabilitadas.  
 

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espírito Santo deverão apresentar na 
ocasião da contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo CREA do Estado do 
Espírito Santo. 
 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto desta licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da seguinte forma: 
 

b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico 
(CAT), visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL da empresa 
proponente. 
 

b.2) Os atestados referentes à Capacidade Técnico-Profissional poderão ser em nome de um ou mais 
responsáveis técnicos, admitindo-se a soma dos atestados. 
 

b.3) O profissional detentor do(s) Atestado(s) de Prestação de Serviços de Estudos Geotécnicos 
detalhado(s) acompanhado(s) de sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) ou 
devidamente Registrado(s) deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data de abertura da licitação, entendendo-se como tal: 
 

- Sócio: Comprovação através de Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada. 
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- Diretor: Comprovação através de Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou cópia da 
publicação na imprensa da ata de eleição no caso de sociedades anônimas. 
 

- Empregado: Cópia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e registrada 
na DRT, ambos autenticados.  
 

- Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços, conforme Lei nº 9.876, de 26 de 
novembro de 1999, art. 55 a 58 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução do CONFEA 
nº 191 de 20 de março de 1970. 
 

- Responsável Técnico: poderá ainda a licitante apresentar declaração de contratação futura do 
responsável técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuência 
deste, devendo o contrato de prestação de serviços entre o licitante e o responsável técnico ser 
apresentado para efeito de assinatura de contrato com a Administração, caso a licitante seja a 
vencedora do certame. 
 

b.4) Comprovação de qualificação do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s), para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, através de Certidão de Acervo 
Técnico, emitida pelo CREA, acompanhada dos respectivos atestados ou atestados fornecidos 
por empresas públicas ou privadas, em nome do responsável técnico, desde que registrados no 
CREA, onde deverá constar comprovação de Prestação de Serviços de Estudos 
Geotécnicos(s)/serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 

 

7. PROPOSTA TÉCNICA 

 

7.1. A proposta técnica deverá ser redigida com clareza e de modo a oferecer fácil compreensão, 
apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 01 (uma) via 
elaborada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e 
assinada na última pelo representante legal da empresa proponente. A proposta técnica deverá incluir 
os seguintes documentos: CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO DOS SEGUINTES 
PROFISSIONAIS QUE JÁ TIVERAM SEU VÍNCULO COM A LICITANTE 
COMPROVADOS NA FASE DE HABILITAÇÃO: 

 

a) Equipe técnica básica: 
 

Lote Único: 
 

 Engenheiro Civil. 
 

b) Além dos profissionais obrigatórios para cada lote informados na equipe técnica básica, poderão ser 
apresentadas Certidões de Acervo Técnicos, devidamente registradas no órgão de classe dos seguintes 
profissionais: 
 

 Engenheiro Ambiental; 

 Engenheiro Mecânico; 
 Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

 Outros. 
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OBSERVAÇÕES: 
 

 A licitante poderá apresentar no envelope de Proposta Técnica tantos acervos técnicos quanto 
achar necessário para pontuação desde que o vínculo do profissional já tenha sido comprovado na fase 
de habilitação. 
 

 A equipe técnica que tenham seus acervos apresentados na Proposta Técnica deverá 
efetivamente ser a mesma que irá trabalhar na execução dos serviços. 
 

 Não poderão compor a equipe técnica da licitante profissionais contratados pela Prefeitura de 
Nova Venécia, uma vez que o objetivo da abertura de processo licitatório visa atender as demandas 
não suportadas pelo corpo de profissionais especializados que compõem o quadro de servidores desta 
municipalidade. 
 

 A experiência profissional da equipe técnica deverá ser comprovada através de atestado(s), 
devidamente registrado(s) pela sua entidade profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. 
8. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

8.1. Avaliação da capacidade técnica do quadro profissional da licitante – NPT 

 

Lote Pnt. Mínima 
Pnt. 

Máxima 

Lote 
ÚNICO 

06 30 

 

8.1.1. A capacidade técnico-profissional das Licitantes será avaliada mediante a relação de serviços 
realizados e seus respectivos comprovantes em acervo técnico do CREA, emitidos para os 
profissionais de seu quadro funcional ou de responsáveis técnicos, para equiparação ao quadro abaixo: 

LOTE ÚNICO – ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Item Tipo de Projeto 

01 
projeto 

02 
projetos 

03 
projetos 

04 
projetos 

05 
projetos 

Pontuação 

1 

Sondagem de simples reconhecimento 
tipo SPT, incluindo deslocamento local 
do equipamento até 500m 

2 4 6 8 10 

2 

Mobilização e desmobilização de 
equipe de sondagem SPT, inclusive 
deslocamento na Grande Vitória 

2 4 6 8 10 

3 
Estudos geológicos e geotécnicos para 
projeto de pavimentação – implantação 

2 4 6 8 10 

 

8.1.2. A Nota da Proposta Técnica (NPT) de cada licitante será calculada pela soma dos pontos obtidos 
após análise dos estudos apresentados para o lote único. 
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8.1.3 Desclassificação da licitante: O não atendimento ao número mínimo de 1 estudo para cada item 
do lote à que concorre, implicará na eliminação automática da Licitante, por ato da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL. 
 

8.1.4. Classificação da Licitante: Será classificada e, consequentemente, avaliada a Proposta de Preço 
das Licitantes que: 
 Apresentar no mínimo de 1 estudo para o item do lote único à que concorre; 
 

 Obtiverem o total mínimo de pontos correspondente ao lote que concorre, apresentados em 
tabela no tópico 8.1. 

 

8.1.5. A Licitante que não atender aos requisitos acima exigidos, terá seu envelope relativo à proposta 
de preços devolvido intacto, mediante recibo de entrega. 
 

8.1.6. A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 
atribuições legais dos profissionais. 
 

9. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1. Somente a(s) licitante(s) cuja proposta técnica seja considerada completa e em conformidade com 
as exigências do Edital poderá(ão) ter sua proposta de preços julgada. A Comissão Permanente de 
Licitação então procederá à abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, das proponentes habilitadas 
e verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital sendo então estas rubricadas 
pela CPL e em seguida pelos licitantes presentes permitindo-se aos interessados o exame das mesmas. 
 

9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificação por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 

9.3. Caso a CPL julgue conveniente, poderá suspender a sessão pública a fim de que tenha melhores 
condições para analisar as propostas apresentadas, marcando nova data e horário em que voltará a se 
reunir para dar continuidade aos trabalhos. 
 

9.4. A Comissão promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com o 
Edital. 
 

9.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação. 
9.6. A CPL lavrará ata da sessão da qual constarão registro da documentação e propostas recebidas e 
abertas, as propostas não abertas e devolvidas, as decisões proferidas no momento e demais 
ocorrências da sessão pública. 
 

9.7. Só poderão assinar a ata e documentos os representantes legais ou credenciados no processo. 
 

9.8. É facultada a CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar à instauração do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deverá constar originariamente da proposta. 
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9.9. O não comparecimento de proponentes a qualquer das sessões públicas designadas pela Comissão, 
não impedirá que ela se realize. 
 

9.10. A nota de preço de cada licitante será calculada por lote, segundo a fórmula apresentada a seguir: 
 

NPP = 100 x (PM/PL) 

 

Onde: 
 

NPP = Nota atribuída à Proposta de Preços, sendo considerada até a casa dos centésimos e com o 
abandono das demais casas decimais, sendo: 
 

PL = preço da proposta do licitante no lote; 
PM = média entre o preço dos serviços orçados por lote neste Projeto Básico e a média dos preços por 
lote dos proponentes, sendo considerada, nos dois casos, até a casa dos centésimos e com o abandono 
das demais casas decimais, a saber: 
 

PM = (OR + M) / 2 

 

Dos quais: 
 

OR = preço do orçamento por lote deste Projeto Básico; 
 

M = média dos preços por lote dos licitantes. 
 

A nota da proposta de preço, NPP, será limitada ao valor máximo de 100 (cem) pontos. 
 

10. DA PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO 

 

10.1. A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na 
proposta técnica (NPT) e na proposta de preços (NPP), por lote, obedecendo a seguinte razão e de 
acordo com a fórmula abaixo: 
 

PROPOSTA TÉCNICA = 70% (setenta por cento) 
PROPOSTA DE PREÇOS = 30% (trinta por cento) 

 

TOTAL = 100% (cem por cento) 
 

 

NF = (70xNPT) + (30xNPP) 
                      100 

 

Onde: 
 

NF = Nota classificatória final da empresa em questão no lote pleiteado. 
NPT = Nota da Proposta Técnica da empresa em questão no lote pleiteado. 
NPP = Nota da Proposta de Preço da empresa em questão no lote pleiteado. 



 

 

MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 

 

 

41 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br 
 

 

A Nota Final (NF) será calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo desprezadas 
as demais. 
 

10.2. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais. 
 

10.3. Será declarada vencedora a empresa que obtiver a maior Nota Final (NF) em cada lote. 
 

10.4. No caso de empate entre as propostas de maior NOTA CLASSIFICATÓRIA FINAL – NF, a 
classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 
 

10.5. A Prefeitura de Nova Venécia – ES, poderá desclassificar licitantes até a assinatura do contrato 
por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.  
 

11. FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

11.1. O valor estimado para a licitação é de R$ 1.049.456,00 (um milhão, quarenta e nove mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais). 
 

11.2. Para a formação de preços foram consideradas as Tabelas de Referenciais de Preços de Estudos – 
DER/ES NOVEMBRO/2012, com atualização pelo INCC – Índice Nacional de Custo da Construção 
FEVEREIRO/2022. 
 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
 

12.2. A(s) vencedora(s) da licitação será(ão) convocada(s) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena 
de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no 
instrumento convocatório. 
 

12.3. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
Município de Nova Venécia/ES. 
 

 

 

13. DA FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

13.1. O contrato decorrente da presente Licitação será firmado entre a Licitante vencedora do certame 
e a Prefeitura de Nova Venécia, onde a Administração determinará as quantidades e demais 
informações necessárias ao fornecimento dos serviços solicitados. 
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13.2. O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração desde que devidamente justificado. 
 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
 

14.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido para realização do 
serviço a ser executado, conforme Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:  
 

Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar 

a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 

do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado de forma parcelada, de acordo com os prazos e 
percentuais estipulados neste Projeto Básico, devendo a Contratada, emitir as respectivas Notas 
Fiscais/Faturas que devidamente comprovadas e atestadas pelo órgão gestor do objeto da licitação, 
deverão ser pagas no prazo de até 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, as 
Notas Fiscais/Faturas deverão estar acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscais exigidos 
no Edital. 
 

15.2. Os pagamentos das faturas estão condicionados: 
 

a) À análise e aprovação pela Fiscalização da Ata de Registro de Preços/Contrato dos serviços 
apresentados em cada etapa de execução; 
 

b) À apresentação das ART’ de todos os Estudos e Memórias, acompanhadas de seus respectivos 
comprovantes de quitação. 
15.3. Caso as etapas de Programa de Necessidades e Estudo Preliminar não forem cumpridas, poderá 
ocorrer rescisão da Ata de Registro de Preços/Contrato sem ônus para o Contratante; 
 

16. DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

16.1. A empresa contratada deverá executar o fornecimento dos serviços mediante a apresentação das 
Autorizações de Serviços emitidas pelo Gabinete do Prefeito. 
 

17. PENALIDADES 

 

17.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o Contratado à aplicação de multa de 
mora, nas seguintes condições:  
 

17.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 
valor total reajustado do Contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;  
 

17.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com os prazos de entrega estipulados 
neste Projeto Básico;  
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17.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

17.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
Contratado:  
 

a) advertência; 
  
b) multa:  
 

b.1) Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem 
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de  responsabilidade da CONTRATADA 
referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim  como  no  caso  da prestação 
do serviço for  paralisada  sem  autorização  da Administração Municipal, será aplicada multa de 2,0% 
(dois por cento) do valor total do contrato; 
 

b.2) nos demais casos, até 10% sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular. 
 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida  sempre  que  o  
Contratado  ressarcir  a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea “c”. 
 

§ 1º As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão 
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.   
 

§ 2º Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada, fica 
instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:  
 

I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo.  
 

II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o 
ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes.  
 

17.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:  
 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar 
o Contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  
 

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da 
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  
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c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, 
devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº 8666/93;  
 

d) O Contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no 
curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o ente promotor do 
certame ou autoridade competente, proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais 
cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que deverá ser exercido nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93;  
 

17.4. Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao Contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do Contrato.  
 

17.5. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do Contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 
 

18. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

18.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

18.1.1. A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre 
em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido 
do fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
 

18.1.2. A CONTRATADA obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento da Ata de Registro de Preços/Contrato, cabendo o 
ônus a CONTRATADA; 
 

18.1.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou 
comerciais da execução da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
 

18.1.4. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transferem a Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
 

18.1.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 
 

18.1.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização; 
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18.1.7. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução da Ata de Registro de 
Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

18.1.8. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os 
documentos comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e 
fiscais, sob pena de não liberação de valores futuros; 
 

18.1.9. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto 
deste Projeto Básico; 
 

18.1.10. QUALIFICAÇÃO E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: A empresa deverá possuir sempre 
profissionais exigidos neste Projeto Básico para cada lote, bem como ser registrada no órgão 
representativo de classe (CREA) comprovado através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Jurídica, expedida pelos mesmos; 
 

18.1.11. A CONTRATADA deverá encaminhar à Secretaria de Planejamento deste Município 
comunicado informando a substituição de seu responsável técnico, caso ocorra, juntamente com todos 
os documentos exigidos no item 6.2 deste Projeto Básico para verificação e aprovação de qualificação 
técnica do profissional substituto; 
 

18.1.11.1. Fica vedada a substituição por responsável técnico que compõem ou venham a compor o 
quadro de servidores da Prefeitura de Nova Venécia; 
 

18.1.12. A CONTRATADA devera depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do 
Contrato, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das 
modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 

18.1.13. A CONTRATADA se responsabilizará pelos estudos e apresentação nos órgãos oficiais, bem 
como pela adequação dos Estudos quando os referidos órgãos assim exigir. 
 

18.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

18.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista 
na Lei nº 8.666/93; 
 

18.2.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 
interrupção na execução da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
 

18.2.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados na Ata de Registro de Preços/Contrato; 
 

18.2.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 

18.2.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto da 
Ata de Registro de Preços/Contrato; 
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18.2.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as Cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

18.2.7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 
ambientais vigentes; 
 

18.2.8. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações da Ata de Registro de Preços/Contrato, do Edital e seus anexos, 
especialmente deste Projeto Básico; 
 

18.2.9. Zelar para que durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato sejam mantidas, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

19. DOS PRAZOS  
 

19.1. O prazo para assinatura do Contrato e de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
convocação para esse fim. 
 

19.2. O início dos serviços deverá se dar a partir da data de recebimento da Autorização de Serviços 
pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE. 
 

19.3. O órgão solicitante dos serviços fornecerá, junto com a Autorização de Serviço, todos os 
elementos indispensáveis ao inicio da prestação dos serviços. A CONTRATADA, julgando 
insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro 
do prazo de ate 08 (oito) dias corridos, contados do recebimento dos elementos fornecidos pelo órgão 
solicitante que terá mesmo prazo para prestar explicações e fornecer novos dados. Nesse caso, o prazo 
de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os 
mesmos impedirem o início dos serviços. 
 

19.4. O prazo máximo total para execução dos serviços fica fixado em 40 (quarenta) dias para o 
Lote Único, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA para 
cada requerimento de estudo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser 
prorrogados a critério da Administração desde que devidamente justificado. Somente se iniciam ou 
vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante, ficando autorizada sua 
prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com suas respectivas alterações. 
 

19.5. Caberá à CONTRATANTE emitir uma Autorização de Serviço para cada Estudo a ser executado 
pela CONTRATADA. 
 

19.6. Os prazos das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 
demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1º da Lei No. 8.666/93, com 
suas respectivas alterações. 
 

LOTE  ÚNICO  

ETAPAS 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PERCENTUAL DE 
PAGAMENTO 
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Levantamentos diversos, relatório de ensaios, 
relatório de sondagem. 

15 dias 

50% Análise por parte da Secretaria Planejamento 
após recebimento. 

05 dias 

Correções por parte da Contratada. 05 dias 

Recebimento Definitivo, mediante aprovação 
da Secretaria de Planejamento. 

15 dias 50% 

 

Obs. Caso não haja necessidade de correções por parte da Contratada o valor será pago integralmente 
após o recebimento definitivo do objeto que ocorrerá imediatamente após a análise por parte da 
Secretaria de Planejamento. 
 

20. RECEBIMENTO DOS ESTUDOS 

 

20.1. Fica definido que os Estudos serão entregues na Secretaria Municipal de Planejamento; 
20.1.1. Os estudos serão entregues à Secretaria Municipal de Planejamento para que o responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do Lote à qual se refere, faça análise do mesmo e dê relatório 
apontando correções necessárias ou aprovando o início da próxima etapa; 
 

20.1.2. Os trâmites descritos no item 20.1.1 devem seguir os prazos estabelecidos no tópico 19.6. 
 

20.2. Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei nº 8666/1993, ao final dos serviços da etapa de 
Estudos Geotécnicos, a CONTRATADA fará uma comunicação escrita ao responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do objeto deste Projeto Básico, sendo uma comunicação para cada 
estudo concluído; 
 

20.3. Do recebimento provisório dos estudos referentes ao Lote Único: 
 

20.3.1. Ficará a cargo do responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Lote à qual o estudo se 
refere; 
 

20.3.2. Os Estudos deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após o recebimento 
da comunicação escrita da Contratada, prazo estabelecido no item 19.6. 
 

20.3.3. Será lavrado um Termo Circunstanciado no ato da entrega, para cada estudo concluído, e 
deverá ser assinado pela Contratada e pelo fiscal do lote ao qual o estudo se refere; 
 

20.3.4. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Lote Único fará a devida análise do 
estudo recebido e emitirá relatório apontando correções necessárias ou aprovando o início da próxima 
etapa. Seguindo os prazos estabelecidos no item 19.6. 
 

20.4. Do recebimento definitivo dos serviços referentes ao Lote Único: 
 

20.4.1 Ficará a cargo do responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Lote Único à qual o 
serviço se refere; 
 

20.4.2. Será lavrado um Termo Circunstanciado no ato da entrega, para cada serviço concluído, e 
deverá ser assinado pela Contratada e pelo fiscal do lote ao qual o serviço se refere.  
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20.5. Pode haver o recebimento definitivo na fase do recebimento provisório, deste que seja o estudo 
aprovado de forma definitiva pelo fiscal. 
 

21. FISCALIZAÇÃO  
 

21.1. A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo CONTRATANTE, através de um fiscal 
para o lote único especificado neste Projeto Básico, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as 
condições do Edital, da proposta e as disposições da Ata de Registro de Preços/Contrato, conforme 
itens a seguir: 
 

21.1.1. Fica designada como unidade fiscalizadora a Secretaria de Planejamento, a qual terá um 
técnico com formação “engenheiro civil” para avaliação dos documentos produzidos a cada Etapa dos 
Estudos; 
 

21.1.2. Será designado um ou mais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do objeto com 
registro no CREA – ART de Fiscalização; 
 

21.1.3. Avaliação dos documentos pelo técnico se dará por meio de relatório, sendo que em caso de 
parecer favorável, a Contratada será autorizada, a iniciar os trabalhos da etapa subsequente; 
 

21.1.4. Os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Projeto Básico 
serão: Alípio Júnior de Freitas, Judismar Checon de Lima, Klessyo Merlin de Oliveira, Leonardo 
da Costa Xavier e Luiz Eduardo Paletta Gonçalves; 
 

21.1.5. O(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização da execução do objeto deverá(ão) ser 
nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito, sendo um servidor para cada lote 
do Projeto Básico. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Naquilo que for omisso o presente Projeto Básico, reger-se-á pelo Decreto                             nº 
7.892/2013 e suas alterações e ei nº 8.666/1993 e suas alterações.  
 
 

Nova Venécia-ES, 30 de Junho de 2022. 
 

 

KLESSYO MERLIN DE OLIVEIRA         LUIZ EDUARDO PALETTA 
GONÇALVES 

Engenheiro Civil           Engenheiro Civil 
CREA-ES: 46454/D           CREA-MG: 70732/D 

 
 
 

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
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Aprovado pela autoridade competente, Sr. André Wiler Silva Fagundes, Prefeito do Município de 
Nova Venécia/ES. 
 
Em: ___/___/2022 
 

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES 

Prefeito 
ANEXO II 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA CONCORRÊNCIA PUBLICA  

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.sas, nossa proposta para prestação do serviço de _____, pelo preço global de R$ ___ (valor 
por extenso)___, em conformidade com a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro que são 
partes obrigatórias e integrantes desta Proposta de Preços, conforme seguem anexados à mesma. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E URBANOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, 
conforme as quantidades e especificações descritas neste projeto básico. 
 

Item Especificações Técnicas Vr. Total 
01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 

ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, 
VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E 
URBANOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, conforme as 
quantidades e especificações descritas neste projeto básico. 
 

 

              Valor Global Total da Proposta  R$  
 

 Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas do 
fornecimento, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para 
a Prefeitura Municipal de Nova Venécia e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o 
fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos. 

 O prazo de validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação. 
 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem 

como aceitamos todas as obrigações especificadas. 
 Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no 

documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório. 
 
Por necessário informamos que:  
 

a) Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com o Município a pessoa do Senhor (a) ________, 
portador (a) da cédula de identidade nº____ e do CPF-MF nº ______, com endereço _______, telefone (s) _____ e 
e-mail ________.  
b) Nosso domicilio bancário é _____ (nome do banco, nº. do banco, nº. da agência e nº. da conta corrente)_____. 
c) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao endereço 
_____@______.______. 

 
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 
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Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 
(Nome da empresa)(Carimbo da Empresa) 

(Obrigatório) 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

A empresa ................................................, com sede na Rua/Avenida .............................., CNPJ nº 

....................., CREDENCIA o(a) Sr.(a)  .........................................................., (CARGO) 

.............................................................................................., portador(a) do R.G. nº ......................... e CPF nº 

......................................................., domiciliado(a) e residente na Rua/Avenida .........................., nº .........., 

Bairro ..........................., (Cidade) ............................, CEP: ..................., para representá-la perante a 

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA na licitação por Concorrência Pública nº 002/2022,  podendo  formular  

lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas 

as fases licitatórias. 

 
NOME: ......................................................................................................... 
 
 
R.G.: ............................................................................................................ 
 
 

CARGO:  ........................................................................................................ 

 
 
Obs.: Este documento deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação em mãos, fora de 
envelope, na etapa de Credenciamento e com firma reconhecida. 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 

 
PROCESSO Nº 563859, DE 16/04/2022 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.00009 
 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando o julgamento da licitação 
na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA para REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, publicada no 
Diário Oficial União e do Estado do Espírito Santo de XX/XX/2022, Processo Administrativo nº 563859/2022, 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por 
ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013 e alterações posteriores, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
 
1.1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Bairro Centro, 
CEP: 29830-000, Nova Venécia-ES, neste ato designado simplesmente como ÓRGÃO GERENCIADOR DO 
REGISTRO DE PREÇOS, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA 
FAGUNDES, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, designado 
abreviadamente como CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário (a) XXXXXXXXXXXX, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município e de outro lado, a Empresa XXX, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, estabelecida na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, 
CEP: XXX, e-mail: XXX, tel. XXX, doravante denominada prestador de serviço, representada neste ato 
pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF nº XXX e da CI nº XXX, (Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, 
(Profissão) XXX, domiciliado(a) e residente na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, tem 
entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, 
nos termos do Decreto nº 7.892, de 2013 e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem: 
 
As especificações constantes no Projeto Básico e no Edital de Concorrência Pública nº 002/2022 integram 
a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 
2.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de 
Nova Venécia – ES e as empresas vencedoras do certame licitatório referente à Concorrência Pública nº 
002/2022, cujo objeto é a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E 
URBANOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, prestador de serviço e as demais condições 
ofertadas na proposta são as que seguem: 
 

LOTE ÚNICO:  

FONTE CÓD. ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD. 
MÍN. 

QTD. 
MÁX. 

PREÇ. 
UNIT (R$) TOTAL (R$)  

 1 ESTUDOS GEOTÉCNICOS  
 
TABELA DE 
REFERENCI

42653 1.1 
Sondagem de simples 
reconhecimento tipo SPT, 
incluindo deslocamento 

m 700 1.700   
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AL DE 
PREÇOS 

DE 
PROJETOS 

DER-ES 
NOVEMBR

O 2012 / 
INCC (DEZ 

– 2012 / 
FEV – 2022) 

local do equipamento até 
500m 

42647 1.2 

Mobilização e 
desmobilização de equipe 
de sondagem SPT, 
inclusive deslocamento na 
Grande Vitória 

unid. 23 50   

 

43225 1.3 

Estudos geológicos e 
geotécnicos para projeto de 
pavimentação – 
implantação 

km 1 50   

 

TOTAL DO LOTE   
 
4.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s): 
 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Planejamento 

LOTE ITEM UNID. QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁXIM

A 

ÚNICO 

1 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
1.1 Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, 
incluindo deslocamento local do equipamento até 500m m   

1.2 Mobilização e desmobilização de equipe de sondagem 
SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória unid.   

1.3 Estudos geológicos e geotécnicos para projeto de 
pavimentação - implantação km   

 
3.2. Relação dos quantitativos por órgão participante:  
 

SECRETARIAS 

SONDAGEM 
Sondagem de 

simples 
reconhecimento 

tipo SPT, incluindo 
deslocamento local 

do equipamento 
até 500m 

MOBILIZAÇÃ
O 

Mobilização e 
desmobilizaçã
o de equipe de 

sondagem 
SPT, inclusive 
deslocamento 

na Grande 
Vitória 

ESTUDO GEOLÓGICOS 
E GEOTÉCNICOS 

Estudos geológicos e 
geotécnicos para projeto 

de pavimentação - 
implantação 

QTD. 
MÍN. 

QTD. 
MÁX. 

QTD. 
MÍN. 

QTD. 
MÁX. 

QTD. 
MÍN. QTD. MÁX. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS 100 400 3 10   

SECRETARIA DE ESPORTES – 
EDIFÍCIOS ESPORTIVOS (INCL. 
GINÁSIOS) 

50 100 2 4   

SECRETARIA DE ESPORTE – 
PROJETO DE QUADRAS 50 100 2 4   

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 50 100 2 4   

SECRETARIA DE OBRAS – 
IMPLEMENTOS EXTERNOS E 
PAISAGISMO (PRAÇA E ESTADIO 
DE FUTEBOL) 

50 100 2 4   

SECRETARIA DE OBRAS – 
PAVIMENTO, DRENAGEM, OBRAS 
DE ARTE ESPECIAIS, MURO, 
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

50 100 2 3 1 50 
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SECRETARIA DE OBRAS –  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

50 100 2 3   

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO – IMPLEMENTAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA NAS ÁREAS 
DOS POLOS 

100 200 2 6   

SECRETARIA DE SAÚDE – 
EDIFÍCIOS HOSPITALARES DE 
SAÚDE 

100 300 3 6   

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

100 200 3 6   

       

TOTAL DO LOTE ÚNICO 700m 1.700m 23 
 Und. 

50 
 Und.   

 
CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
 
4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento. 
 

Órgão Gerenciador: 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    
 
4.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  
Órgão Participante:  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
    

 
CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do gestor 
municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
5.2. Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
5.3. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro 
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
5.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 
 
5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
prestador de serviço das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada 
em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
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5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
participante. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA 
 
6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada da data de sua 
publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
7.1. Da Revisão de Preços 
 
7.1.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
7.1.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 
negociações junto ao prestador dos serviços. 
 
7.1.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o prestador de serviço para negociar a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
 
7.1.4. O prestador de serviço que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
7.1.4.1. A ordem de classificação dos prestadores de serviço que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
Obs.: Suprimir o item quando inexistirem outros prestadores de serviço classificados registrados na ata. 

 
7.1.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de serviço não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
7.1.5.1. liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
 
7.1.5.2. convocar os demais prestadores de serviço para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
7.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços 
 
7.2.1. O registro do prestador de serviço será cancelado quando: 
 
7.2.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
7.2.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
 
7.2.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
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7.2.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo ou 
documento equivalente, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s); 
 
7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.2.1.1, 7.2.1.2 e 7.2.1.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.2.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 
7.2.3.1. por razão de interesse público; 
 
7.2.3.2. a pedido do prestador de serviço. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

 
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 
Edital. 

 
8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

 
8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em 
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 
do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 
do prestador de serviço. 

 
9. CLÁUSULA NONA:CONDIÇÕES GERAIS 

 
9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do prestador de serviço registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 
9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

 
9.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas 
seguintes hipóteses. 

 
9.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no 
certame; ou 

 
9.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço 
válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

 
9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro 
de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se 
houver).  
 
Nova Venécia-ES, ........ de ........................ de 2022.  
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Ordenador de Despesas  
Nome e assinatura 
Cargo 
CNPJ 
 
Representante legal do órgão gerenciador 
Nome e assinatura 
Cargo 
CNPJ 
 
Nome e assinatura do Representante da Empresa  
RG nº 
CPF n º 
Nome da Empresa  
CNPJ 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 

 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.0009 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº.../2022 

PROCESSO Nº 563859, DE 26/04/2022 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E A 
EMPRESA ......................., COMO ABAIXO MELHOR SE 
DECLARAM: 

 
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, designado abreviadamente como CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste 
Município, designado abreviadamente como CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 
.................................., pessoa jurídica de direito privado de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 
........................, estabelecida na .........................., nº ........., Bairro .............., (Cidade) ........................., CEP: 
......................., e-mail: ..................., telefone .................., doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo(a) Senhor(a) ................................., portador(a) do CPF nº ....................... e da CI nº 
......................, (Nacionalidade) ..................., (Estado Civil) ...................., (Profissão) ......................, 
domiciliado(a) e residente na .............................., nº .........., Bairro ..............., (Cidade) ........................, CEP: 
......................, tendo em vista o que consta no Processo nº 557751/2021 e em observância às disposições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 
Concorrência Pública, por Sistema de Registro de Preços nº  002/2022, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na área de 
engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos de obras de 
infraestrutura e prediais executivos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados 
em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no município de Nova Venécia/ES, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR 

1     

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data 
de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE 
 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS E DAS ALTERAÇÕES 
 
8.1. A empresa declarada VENCEDORA deverá oferecer, a título de caução para garantia de execução do 
contrato, a importância correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades 
previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei nº 8.666/93 e suas alterações (caução em dinheiro, seguro 
garantia e fiança bancária). O prazo de validade da garantia será igual ao prazo contratual. 
 
8.2. A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após 
a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada à prestação da referida 
garantia. 
 
8.3. O valor ou o prazo de validade de garantia de execução do contrato deverá ser aumentado na mesma 
proporção sempre que houver aditamentos de acréscimo de valor ou de prazo contratual, ou ainda por ocasião 
do reajustamento dos preços contratuais. 
 
8.4. A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto 
ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao 
contrato. 
 
8.5. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 
término do Contrato, conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
9.1. As condições de execução dos seviços e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, 
anexo ao Edital. 
 
CLÁUSULA DECIMA: 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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo 
do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 
 
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
 
13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 
da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 
 
13.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 
 
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
13.4.3. Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS VEDAÇÕES 
 
14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES 
 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15.2. 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. 
 
15.3. 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 SEXTA: DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1. 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, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
17.1. 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. 
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17.1.1. 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. 
 
17.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
17.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 
 
17.2.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
17.2.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
17.2.3. 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. 
 
17.3. O prazo de vigência da contratação é de …………………., prorrogável conforme previsão neste 
instrumento contratual e no Termo de Referência.  
 
17.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com 
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN. 
 
17.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não 
estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
 
17.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste Contrato e no Edital e anexos. 
 
17.5. Na assinatura deste Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 
Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência deste instrumento contratual. 
 
17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital 
ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICIDADE 
 
18.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no 
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO 
 
19.1. É eleito o Foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93. 
 
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. 
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Nova Venécia – ES, ...... de ..................... de 2022. 

 
 

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 

CONTRATANTE 
 
 

______________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 

ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 

 
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

(Papel timbrado da empresa) 
 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço Completo  
CEP  
Fones / Fax  
E-mail  
Site Internet  
Optante SIMPLES (  ) SIM   (  ) NÃO 
 
Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço Completo  
CEP  
Fone / Fax  
E-mail  
Carteira de Identidade  
Órgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa: 
Banco  
Agência  
Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço Completo  
CEP  
Fone / Fax  
E-mail  
 

Local e data 
Assinatura e carimbo da empresa 
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