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MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Suma/tram MUNICIPAL or: .toMIlerkf-xçfm
Departamento de Licitação e Compras

Divisão de Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALlDADE TOMADA DE PREÇOS N.“ 004/2022
PROCESSO N.” 560527 de 03 de fevereiro de 2022.

CODIGO CIDADES/ES N" 2022.052E070000l.01.0014

0 MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO no ESPÍRITO SANTO. pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n“ 27.167,428/0001-80. por meio do
Departamento de Licitação e Compras. sediado na Avenida Vitória. nº 347t Centro, Nova
Venécia/ES, CEP: 29.830—000. de conformidade com o Processo n." 560527/2022. torna
público que realizará processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo
“MENOR PREÇO GLOBAL”, no regime de empreitada por preço global, que se regerá
pela Lei Federal n.“ 8.666/93. com a redação que lhe foi dada a Lei Federal nº &883/94.
alterações posteriores na Lei Federal n.“ 9648/1998 e a Lei Complementar nº l23/2006. c as
condições deste instrumento.

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Obras e de Transportes.

DATA/HORA DO CREDENCIAMENTO: 18 de abril de 2022, das 08h00min às
08h30min.

DATA/HORA DA ABERTURA: 18 de abril de 2022, às 08h30min — Entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação.

LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, sito na Avenida Vitória. nº 347 «
Térreo. Centro, deste Município.

Os envelopes "Habilitação" e "Proposta (.?omercial“ deverão ser entregues na Sala da
Comissão Permanente de Licitações na data e ate_o horário estipulado para o inicio da Sessão
de Abertura. Após o recebimento dos envelopes. a Comissão providenciará para que os
mesmos seiam protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Nova Venécia. na
Avenida Vitória, nº 347. Centro. Nova Venécia—ES.

Avenida Vitória. nº 347. Centro. Nova Venécia—ES. CIEP: 29 830-000 — Tel.: (27) 3752—9004
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MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

CLÁUSULA PRIMEIRA: REGIME JURÍDICO

l.]. A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei n.“ 8.666/93.
atualizada pela Lei n.0 8.883/94l pelo Decreto nº 9.4]2/2018 e demais alterações, 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 ORÇAMENTARIA

2,1, A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
execução de serviços de empreitada global com fornecimento de mão de obra e materiais,
objetivando a construção de talude na Rua Ceará. de corda com o Contrato de Repasse nº
899491/2020, celebrado entre este Município e a União Federal, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela C aíxa Econômica Federal e
conforme especificações contidas na Planilha Orçamentária, Cronograma Fisico—Financeiro.
Memorial Descritivo. Memorial de Cálculo e Projeto Arquitetônico

2.2. O valor máximo orçado para execução da obra pelo Município de Nova Venécia e de R$
290.920,37 (duzentos e noventa mil novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

OBS: 0 Projeto Arquitetônico e demais anexos do Edital serão disponibilizados para os
licitantes por meio de CD ou se preferirem via e-mail.

2.3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.3.1. As despesas em que importam a execução do presente contrato correrão pela seguinte
dotação orçamentária:

ORGÃO: 110 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS
TRANSPORTES E DE URBANISMO

] UNIDADE: 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS
" TRANSPORTES E DE URBANISMO

FUNÇAO: 17 —- SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 — SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0l12 —— INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
PROJ./ATIV.: 2.723 — ACOES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO,

CONTENÇÁO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
ELEMENTO DE DESPESA - 44905100000 » OBRAS E INSTAÇOESFICHA: 719
FONTE DE RECURSOS: 151 00001000 _ OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

UNIÃO
10010000000 - RECURSOS ORDINÃRIOS
15400000000 _ TRANSFERENCIA nos ESTADOS REFERENTE
ROYALTIES DE PETRÓLEO

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

a) Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas de direito privado, observada a
necessária qualificação, como seja. a pertinência mercantil com objeto desta Licitação. que
estejam cadastradas no municipio de Nova Venécia ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até 0 (3ª) terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.

3.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

a) as pessoasjuridicas de que trata o artigo ºº“ da Lei nº 8.666/93;

b) as empresas que se encontrem em processo de dissolução. de fusão, de cisão ou de
incorporação;

e) tenha sido decretada a sua falência ou concordata;

d) estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública 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 procuradorª (mandatário),
administrador ou gerente de empresa(a) que tenha sofrido penalidade administrativa ou
judicial restritiva do direito a licitar ou contratar com a Administração Pública;

1) 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;

"J )
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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) comumtns) 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:

e') possua endereço comum a outra licitante concorrente;

í) cuja sede. constante do seu contrato social, não tenha seu endereço contirmado após
diligências;

g) que, por qualquer motivo. se utilize indevidamente do privilégio assegurado às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte atraves da Lei Complementar 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 n.º 123/2006 as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.3.1 .l. 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.l, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8] da Lei n.0
8666/1993. sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública as licitantes
remanescentes, na ordem de classiticação, para contratação, ou revogar a licitação.

Avenida Vitória. nº 3472 Centro. Novo Venécia—ES" CEP: 29830-000 - Tel.: (27) 3752—9004
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3..3 l 3. Será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as
microempresase 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 proposta mais bem classificada e desde que a melhor
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.3.1.4. Ocorrendo o empate. proeeder-se-á da seguinte forma:

3.3.1.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiiieada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o obieto licitado;

3.3.1.4.2, Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte. na
forma do subitem 3.3.1.4.1. serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do subitem 3.331 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 no subitem 3.3.3! será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

" 3.1.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública,
após verificação da documentação de habilitação.

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 representantgwlggalu da licitante. conforme modelo constante do Anexo IV, 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,l. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação. regido pela Lei Complementar nº
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123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da
Fazenda (http:.f/WWWS.reeeita.lazendaaov.hn'SimplesNucional).

» 3.3. Os privilégios concedidos pela a Lei Complementar nº 123/2006 serão aplicados às
cooperativas. nos termos do artigo 34 da Lei nº 11.488/07.

CLÁUSULA QUARTA: |_)A IMPUGNAÇÃO no ATO CONVOCATORiO/DA
ABERTURA DA LtClTAÇAo

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 lixada para abertura dos envelopes de
habilitação. qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório.

4.1.l.l.1. Decairá do direito de impugnar este Edital o licitante que não o lizer 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 a impugnação em ate' 03 (três) dias úteis.
sem prejuízo da laculdade prevista no & iº do art. 113 da Lei 8.666/93.

4.1.1.1.4. A impugnação l'eita 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.
bem como as que não atenderem a todas as exigências deste Edital.

4.1.1.1.6. A impugnação do editai devera 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: lieitaeaos'íiíânovavenecia.es.gov.br.

Avenida Vitória. nª“ 347 ( entro Nova Venécia— ES CE P: 29. 8 ,()- 000- Tel: (27) 3752-9004
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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 sobreseritos. Caso haja qualquer emenda. rasura ou
sobreserito, 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-sea 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 V) ou particular de procuração. exigindo
eoneomitantemente. documento de identificação.

5.2.i.1, Em sendo sócio proprietario. 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
(MODELO ANEXO V) e Carteira de Identidade.

5.2.3. Nenhuma pessoa fisica. ainda que regularmente credenciada. poderá representar mais
de uma empresa.

5.2.4. A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia
não implicará a desclassilieaçâo do licitante. mas farão com que este tique sujeito às decisões
tomadas pela Comissão Permanente de Licitação no decorrer dos trabalhos.

Avenida Vitória. n'ª“ 347. Centro, Nova Venécia-ES. CEP: 29830-000 - Tel.: (27) 3752—9004
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5.3. HABILITAÇÃO

5.3.1. Documentação relativa à Capacidade Juridica:

a) Carteira de identidade do(s) proprietario(s) ou do(s) sócio(s'):

b) Registro comercial. no caso de empresa individual;

e) Ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração consolidada.
devidamente registrado em se tratando de Sociedade (.“omercial. e. no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do Ato Constitutivo. no casar de sociedades civis. acompanhada de prova da
diretoria em exercício.

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente.

D Ccrtilicado de inscrição Cadastral da Licitante no Município de Nova Venécia.

5.3.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum. estas serão
INABILITADAS por ofender o Princípio da Competitividade.

5.3.2. Da Documentação relativa à Qua/i reação Financeira:

5.3.2.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante.

5.3.2.1.l. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial. o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58. da Lei n.“ ] 1.10]. de 09 de fevereiro de 2005. sob pena
de inabilitação. devendo. ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

5.3,2.l.2. 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 a data lixada 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

8
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SIiL'RE: I'ARIA MUNICIPAL Dl ADMINIS'I'RAÇív)

Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

Abertura e Encerramento. certilicado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. & tim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços proxisorios. 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. é 2“. bem como. o art. 3º. ! e ll, nova redação pela LC 155/2016. será exigido
conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6404/76:

Art. 176. ('...)

l - balanço patrimonial:

ll - demonstração dos lucros ou prejuizos acumulados:

lll - demonstração do resultado do exercício: e

W - demonstração dos fluxos de caixa:

V — se companhia aberta. demonstração do valor adicionado.

. gi l“ As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valoresl correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

& 40 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.

l 5.3.2.2.2. Para outras empresas. optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a
receita bruta de R$ 4.800,00000, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3“. I e ll, nova
redação pela LC nº 155/2016:

&) 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:
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e) 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. 3“ 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-tinanceira. 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 ti scalizador.

5.3.2.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG). Soivência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC). superiores a l (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 (]Tirculante

Passivo Circulante

5.3.3.2.5.l. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1.0 (um) para qualquer dos
índices: Liquidez Geral (LU). Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de
sua habilitação. deverão comprovar patrimônio líquido mínimo. na forma dos 5% 2“ e 3º do
artigo 3]. da Lei nº 8.666/03:

Avenida Vitória. nª" 347. Centro, Nova Venécia—ES. CEI". 29830-000 - Tel.: (37) 3752-9004
Home-Page: i_y5_y_x__._g3_ç_._rx_t_n crie_t'_j.i__.-_g;;_33)_tlini; - "ri-mail: licitacaoÇirlnovaveneciaesgov.br /7Éª



“|“ '“ p.

3 ªi cft—NOV-l VINC IA

!" 270

; =
=I n“, É

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Stãt'tuçmtoa MUNIHPM, |)l: al,)ttiINISTR/ujât)

Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

53.22.52. A comprovação de patrimônio líquido sera equivalente a l()% (dez por cento)
do valor estimado para contratação. considerando o valor estimado para o período de l2
(doze) mosca conforme determina a Lei nº 8.666/93. admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta. através de índices oficiais.

5.3.3.2.6. 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 materia.

5.3.2.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu
primeiro exercicio sociaL o que deverá ser devidamente comprovado. poderá ser
apresentado. excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações
contábeis. 0 Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período
compreendido entre o início de suas atividades e o mês anterior a data de apresentação dos
documentos de qualificação econômico—iinanceira para lins 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“

5.3.2.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das
Demonstrações Contábeis. a fim de comprovar que o profissional da contabilidade esta 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 MOZ/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a
inabilitação da empresa licitante no presente certame.

5.3.3. Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.3.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ):

5.3.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). referente a todos os créditos tributários
federais e a Dívida Ativa da União (DAD) por elas" administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social. nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751. de 02/10/2014. do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora—Geral da Fazenda Nacional:

1 l
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5.3.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.3.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. nos termos do Título
Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto—Lei nº 5.453, de lº de
maio de 1943. obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;

' 5.3.3.5. Prova de Inscrição no Cadastro de (.“ontribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual:

5.3.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

5.3.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova
Venécia/ES tica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial. para atendimento do item;

* 5.3.3.8. 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;

5.3.3.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de

. comprovação de regularidade tiscalr mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

5.3.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniência, de e—maíl e atendimento
no Artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da, habilitação, conforme
Artigo 32. à“ 2“. Lei 8666/1993, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARAÇÃO
TOMADA DE PRl'ElÇO'S N.“) 004/2022

O

A empresa ..................................................... inscrita no CNPJ sob o n
........................................... sediada na declara, sob as
penas da Lei. que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação '
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrênciasposteriores. '

1“)
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. de de 2021.
(Representante legal)

b) Declaração de "proibição de trabalho noturno. perigoso ou insalubre & menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos“, com base fundamento no inciso XXXI“.
do artigo 7“. da Constituição Federal. conforme nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20/1998 cfc & Lei nU 8.666/93 e suas posteriores alterações. conforme
modelo abaixo:

MODELO DE DECLARAÇÃO
'l'OMADA DE PREÇOS N.“ 004/2022.

A empresa: .............. inscrita no CNPJ sob o nº ............ . por intermédio de
seu representante legal o (o) Senhor (a) ................... portador 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
1093. acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 199% 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: emprego menor. a partir de quatorze anos“ na condição de
aprendiz,. (...;).

local e data .............................

(Representante legal)
(Obs.: em caso aiirmatix-o. assinalar a ressalva acima)

c) Declaração para notiiicação de decisões proferidas no procedimento. que terão validade
para ciência inequívoca. produzindo eleitos para contagem de prazos. atraves de
DliCI.ARAÇAO, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARAÇÃO
'!“(1)MADA DE PREÇOS N.“ 004/2022.

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

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

( Representante legal")

Obs.: A falta da referida declaração“ não ensejará a inabilitação da empresa licitªnte na
presente certame.

d) Apresentar declaração expressa atestando que a licitante não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa. ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista. sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação,
conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.“ 004/2022.

A empresa: ............... inscrita no C NP] sob o nº ..... . por intermédio de seu
representante legal o (a) Senhor (a) portador da Carteira de Identidade
nº... c do CPF nº .......... DECLARA que não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa. ou empregado de empresa pública ou
de sociedade de economia mista.

. Local e data ..........................................................
i (Representante legal)

Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregues no
envelope “01“ documentação. pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. A
falta de timbre gª licitªnte nas declarações não ensejará ,a inabilílªgm da empresª no
gresente certame.

5.3.5. Documentação relativa () Qualificação Técnica:

e) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis 'l'éenicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia);

e.l) A Licitante deverá apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuições
conforme Resolução n" 266/79 do C(,)NlªlíA.
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e.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Juridica
emitidas pelo CREA em que conste um mesmo prolissional como responsável técnico estas
serão inabi ! itadas.

c.3) Ats) empresa(s) vencedorats) com sede fora do listado do Espírito Santo deverão
apresentar na ocasião da contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo
CREA do estado do Espirito Santo;

e.4) As Atribuições 'i'écnicas do(s) Responsável(eis) 'l'ecnico(s) indicadots) deverão ser
semelhantes com os serviços listados na planilha de orçamento e com os itens de maior
relevância técnica e de valor significativo.

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

lÍl) Atestado(s) de desempenho anterior: emitido(_s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado. devidamente registradot's) no CRE/k acompanhado(a) das respectivas Certidões de
Acervo Técnico (CAT). visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICA DO
PROFISSIONAL da empresa proponente. bem como comprovar os seguintes serviços
prestados:

a) Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster. D = 32 Mm.
Tensão De Escoamento ª 686 Mpa. 'l'ensão De Ruptura = 789 Mpa - Fornecimento.
Perfuração e Instalação;

b) Proteção De Taludes Rochosos Com Telas Metalicas De Dupla Torção Com Liga Em 95%
Zn E 5% Al - Malha De 8 X 10 Cm - Fornecimento e Instalação.

RZ) Os atestados referentes a capacidade técnico—profissional poderão ser em nome de um
ou mais responsáveis técnicos. admitindo-se a soma dos atestados.

f.3) O profissional detentor do(s) Atestadots) de Execução de Obra“) detaihado(s)
acompanhado(s) de sua(s) respectiva(st Certidãomes) de Accrvo(s) 'l'écnicots) ou
devidamente Registradms) deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante. 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.

l)lí Nt.)*v'lt?leRt) Ult lWª). An. 55 a 58 da lei n.0 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e
resolução do CONFEA n.0 191 de 20 de março de 1970.

- Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços. Conforme Lui-fl &gjjjíogmiglmímíg

— Responsável Técnico: poderá ainda a licitante apresentar declaração de contratação futura
do responsável técnico detentor do(s) atestadots) apresentadots), desde que acompanhada da
anuência destei 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.

tí4) Comprovação de qualiticação do(s) responsavelteis) tecnico(s) indicado(s)_ para
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 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
responsíwel técnico. desde que registrados no CREA. onde deverá constar comprovação de
execução de obra(s)/serviços compativel com o objeto da licitação.

5.3.6. Das Visitas Técnicas F acuimtivas

5.3. 6.1 Das Visitas Técnicas F acuitatiwrs

5.3.5.1.1. Para elaboração da proposta será facultado ao Eicitante visitar o local da realização
dos serviços. mediante prévio agendamento pelo telefone (27) 3752-2256 ou pelo e-mail:
pIanejamentotfçiinovavenecia.es.gov.br. no horário das 08hOOmin as ] lhOOmin e das l3hOOmin
às 16h00min.

5.3.6.l.2. A empresa participante do certame. deverá apresentar Atestado de VISITA
TECNICA fornecido pelo Município de Nova Venécia-ES. emitido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E DE TRANSPORTES, devidamente assinado por responsável
da Secretaria. devendo a vistoria ser previamente agendada até o terceiro dia útil antes da
realização do certame, bem como a visita técnica deverá ser realizada apenas por profissionais
devidamente habilitados pelo (“RNA, detentores de tcgistm ou pelo representante legal da
empresa, OU não han—endo interesse a mesma deverá apresentar declaração formal assinada
pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa registrado no CREA ou pelo
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamento futuros que ensejem avcneas tecnicas com o órgão licitador.
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5.3.6.1.3. "() objetivo da visita técnica vem a ser a comprovação de que todos os licitantes
conhecem os locais da execução dos serviços e. via de consequência. suas propostas de preços
retletirão com exatidão os serviços a serem executados. evitando-se futuros pleitos de aditivos
ao contrato".

OBSER VA g;. ÓES

!) A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja cópia, esta deverá
estar autenticada por servidor público, ou em cartório, cont () selo de fiscalização do poder
judiciário.

1.1. Somente será aceito documento em cópia simples se no momento da análise da
documentação de habilitação a licitante apresentar o documento original para que a
Comissão de Licitação possa verificar sua autenticidade.

1.1) Para fins de cumprimento da Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, serão
autenticados os documentos pela 'ComissâoEspecial para Autenticação de Documentos
desta municipalidade, designada pela Portaria nº 197, de 05 de fevereiro de 2021,
quando apresentada simultaneamente a cópia e original até 24 (vinte e quatro) horas
antes da abertura da Sessão Pública nos dias úteis, das 08h00min as 11h00min.

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 Municipio
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 in'iormações constantes nos documentos apresentados. caso julgue necessário.
estando sujeita à inahilitação, & licitante que apresentar documentos em desacordo com as
iniormaçõcs obtidas pela comissão. além de incorrer nas sanções previstas neste edital;

5) A aceitação dos dados via "internet“t conforme o cast.» Ficará condicionado à contirmação
de sua validade pela Comissão Permanente de Licitação;
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6) Solicita—sc 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;

8) A comprovação dos documentos mencionados na Cláusula Quinta, item 5.3, deverá ser
concretizada. com a inclusão da I,)ocumentação. em envelope fechado (colado ou lacrado)
subscrito:

TOMADA DE PREÇO N." 004/2022
PREFEITURA DE NOVA VENECIA
ENVELOPE N." 01 _ HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)
CNPJ Nº:

CLÁUSULA SEXTA: DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1. As propostas. sob pena de não serem consideradas. deverão ser apresentadas em
envelopes fechados (colado ou lacrado). subscrito:

TOMADA DE PREÇO N." 004/2022
PREFEITURA DE NOVA VENECIA
ENVELOPE N." 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (NOME DO PROPONENTE)
CNPJ N":

6.l.l. Em única via redigidas em linguagem clara. em papel timbrado do proponente. sem
emendas rasuras” entrelinhas ou ressalvas.

6.1.2. Data e assinatura da pessoa credenciada. do representante legal ou do responsável
técnico. na página linal. rubricada as demais páginas.

6.1 .3. Descrição clara e completa dos serviços ofertados com as devidas especificações.

6.1.4. Apresentar planilha de preço unitário e total por item. e o valor global da proposta. em
moeda nacional. em valores com (()2) duas casas decimais. utilizando as seguintes fórmulas
do Office Excel: Arred ou arredondar.paraliaixoâ ou conligurar o Office Excel em Arquivo —

Opções — Avançado Ao calcular esta pasta de trabalho: Definir precisão conforme exibido.
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Obs.: a não utiliza ão das fórmulas acima citadas na elabora ão da lanilha de re o
não acarretará a desclassificação da proposta apresentada.

6.1.5. Período de validade da proposta. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
contados da data de abertura das propostas.

6.1.6. Declaração de que o:. preços cotados são fixos, estando nclcs incluídos todos os custos
diretos & indirolos. bem como quaisquer outras despesas. inclusive transporte dos materiais ao

local de entrega e tributos de qualquer natureza.

6.1.7. Indicar nome ou razão social da proponente. CNPJ. seu endereço completo
(rua/avenida. numero. bairro. cidade. CER U lª'). telefone e endereço eletrônico (c:-mail).

085.4: Solicita-sc que seja anexada à propostu de preços a planilha de dados na forma do
Anexo VI devidamente preenchida. com os dados gerais para efeito de confecção do
respectivo contrato. posterior pagamento. e duª—mais anos necessário;-;. sendo gue a não
apresentação da referida planilha não desclassilicará a licitante.

6.1.8. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A PLANILHA CONSTANTE NO
ITEM 6.1.4,“ DE ACORDO ÇOM A APRESENTADA NO ENVELOPE DE
PROPOSTA, GRAVADA EM CD.

Obs. A não apresentação do CD juntamente com a proposta não desclassificará &
licitante, podendo a mesma apresentar o referido CD até a assinatura do Contrato, vez
que tal exigência é somente para consulta futura do Engenheiro responsável pela
fiscalização da execução do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA: JULGAMENTO DOS“ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1, A Comissão Permanente de Licitação poderá. :.a seu exclusivo critério. apreciar
imediatamente os documentos apresentados c proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou
marcar nova reunião para divulgação do resultado da fase de habilitação. ficando cientilicados
os interessados.
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7.2. Os licitantes que não atenderem, integralmente. a todas as exigências contidas na
Cláusula Quinta. serão considerados inabilitados e terão devolvidos devidamente lacrados e
rubricados o Envelope “02” contendo as propostas de preço desde que haja desistência
expressa de recursos contra o julgamento da fase de habilitação por parte de todos os
licitantes.

7.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados. com os
envelopes devidamente lacrados e rubricados ate o termino do periodo recursal de que trata a
legislação pertinente em vigor. artigo 109. da Lei n.0 8.666/93.

7.4. 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 de preços (envelope “M”).

7.5. O Presidente da Comissão poderá resolver. com os demais membros. pela verificação
imediata das propostas de preços. Nesta hipótese. a comissão adotará o seguinte
procedimento: verificará & conto:-aridade das propostas com as exigências do edital de acordo
com a Cláusula Sexta, desclassificara as propostas em desacordo com as referidas exigências
e divulgará () resultado da classilicação.

7.6. Caso a Comissão Permanente de Licitação não considere oportuno o exame imediato das
propostas de preços. marcará nova data para reunião na qual será divulgado o resultado da
fase de classiticacão das propostas,

7.7. Na data da divulgação das licitantes classilicadas no certame. o Presidente lembrará o
prazo para recebimento de recursos deiinido no artigo 109. da Lei n.0 8.666/93. caso não haja
imediata e expressa desistência dos mesmos.

7.8. Compete exclusivamente à Comissão Permanente de Licitação avaliar o mérito dos
documentos e informações prestadas. bem como julgar a exequibilidade das propostas
apresentadas.

7.9. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
observado o disposto no item 7.16.
7.10. A comissão de licitação examinará as propostas para vcriticar se estão completas, se não
ocorreram quaisquer erros na sua elaboração e se os documentos foram adequadamente
assinados.

7.ll. Erros aritméticos serão retilicados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepância entre palavras e cifras, prevalecerá o montante em palavras (por extenso). Se o
proponente não aceitar a correção. sua proposta será rejeitada.
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7.11. Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo serviço será
considerado o menor preço.

7.12; Para efeito de cálculo dos preços propostos dever-se-á considerar os valores até a
segunda casa decimaL desprezando-se as demais. bem como para os demais cálculos
decorrentes da planilha de quantitativos.

. 7.13. Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo—se o preço unitário e a quantidade e corrigindo—se o produto:

7.l4. Erro de adição: sera retificado. conservando—se as parcelas corretas e trocando—se a
soma;

7.15. Caso sejam constatados erros de cálculos nas propostas apresentadas, tica assegurado à
Comissão de Licitação 0 direito de retilicá—los. prevalecendo sempre os quantitativos do
Quadro de Quantidades e os preços unitários propostos.

7.16. Os licitantes não poderão. em hipótese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos
constantes da Planilha orçamentária anexa ao presente lídital.

7.17. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. nem ofertas de
redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração
Pública.

. 7.18. Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste Edital. querpor omissão. quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas. borrões ou
entrelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar dúv idas.

7.19. A comissão de licitação julgará e classilicará as propostas. ordenando—as de forma
crescente. segundo o critério de menor preço proposto para o total de serviços previstos na
estimativa de custo anexa ao presente lrÍditaI. a preços iniciais.

7.20. Será declarado vencedor o licitante que. ofertar o menor preço global. observadas as
condições do item seguinte.

7,21. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido olhrtada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta.
proceder-se—á da seguinte forma. nos termos da Lei Complementar Estadual nº 618/2012:

7.Zl.l. Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada. & Administração irá
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convoca-lu para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta. inferior àquela
considerada vencedora do certame:

7.2l.2. Se as propostas não forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem. mas
não estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada. a Administração ira notifica—la. dando—lhe ciência inequívoca da configuração do
empate e de seu direito de preferência. convocando-a para, em 24 (vinte e quatro)
horas, apresentar nova proposta. inferior àquela considerada vencedora do certame;

721.3. Exercicio o direito de. preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada. será esta considerada detentora da melhor proposta no certame. sendo—
lhe adjudicado o objeto;

7.21.4. A Comissão deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. conforme regras
estabelecidas neste Edital:

7.215. Não ocorrendo a contratação da microempresa. empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos itens anteriores. serão com-'ocadas
as microempresas. empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a
ordem classificatória. para que exerçam seu direito de preterência:

721.6. Caso não ocorra a contratação de microempresas. empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos dos itens anteriores. sera-'t declarada vencedor o licitante que houver
ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

7.22. A comissão de licitação lavrara relatório circunstanciado dos trabalhos. apontando os
fundamentos da classificação e da "seleção efetuada e encaminhará o relatório de suas
conclusões para homologação pela autoridade competente.

7.23. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem às exigências do presente Edital:, quer por omissão. quer por discordância
ou que apresentarem rasuras,, emendas. borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais. de
modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos. irrisorios ou de valor zero ou. ainda.
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44“
parágrafo 3º. da Lei nº 8.666/93;
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e) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Contivercm preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequiveis:

723.1. (l“onsiderar—se-ao excessivos os preços que ultrapassarem os valores global ef'ou
unitários orçados pela Administração constante no Edital desta Licitação.

inexequiveis. no caso de licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

7.23.7 Conforme o disposto no Art. 48. da Lei nº 8.666/93, consideram-se manitestamente

&) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração ou

b) valor orçado pela Administração.

723.3. Dos licitantes classificados na forma. do Parágraiii Primeiro do Art. 48 da Lei nº
8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alíneas "a" e "b" anteriores. será exigida, para assinatura do
contrato. prestação de garantia adicionaL dentre as modalidades previstas no Parágrafo
Primeiro do Art. 56. da mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já
citadas e o valor da correspondente proposta.

7.23.4. A Comissão de Licitação poderá requerer a apresentação. no prazo de 02 (dois) dias.
da composição detalhada das cspcciíicacões e dos custos dos preços unitários que
apresentarem indícios de inexequihilidade sem prejuízo de outras diligências que se
apresentarem pertinentes.

723.4. 1. Será analisada a adequação da composição desses preços unitários as especificações
dos serviços constantes na Planilha orçamentária e no Projeto, sendo desclassi'li “ado o
licitante que não atender a com-'ocação para adequar a composição apresentada. no prazo de
03 (três) dias úteis. vedada a alteração dos talores unitários e global da proposta,

723.3 Em qualquer caso. será assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa para
que comprove. no pra/.o de 03 (três) dias. por meios tecnicamente legítimos. a. exequibilidade
de sua proposta.
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7.24. A Comissão de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satislizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de
concorrência ou existencia de conluio.

7.25. Qualquer proposta de preços elaborada em desacordo com o estipulado neste Edital
desclassificarti & proponente.

7.26. Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissão de licitação procederá
ao sorteio. em sessão pública a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual
todos os licitantes serão convocados.

7.27. A Administração podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fumlmnentado. sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis. se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só
conhecidos apos o julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade
jurídica. financeira. técnica ou administrativa.

7.28. Só terão direito de usar a palavra. rubricar as propostas. apresentar reclamações ou
recursos e assinar a Ata. os Membros da Comissão de Licitação e os Representantes
Credenciados dos licitantes.

728.1. Quando todos os licitantes forem considerados desclassificados, o Órgão licitante
poderá lixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de. nova proposta.
escoimada dos vícios que motivaram a desclassiticação.

7.29. É facultado à Comissão. em qualquer das fases do licitação, a promoção de diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
haja alteração da proposta inicial.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Os recursos administrativos contra as decisões da (“omissão serão processados na forma
prevista no artigo 109. da Lei nº soco/93 e & ltcruªições.
8.2. Para que sejam conhecidos os recursos. o licitante interessado deverá. quando proferido o
julgamento, manifestar-sc desde logo. prelimiimrmentc sobre seu recurso. o qual constará
obrigatoriamente na ata dos trab-alhos.
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8.3. Divulgada a deciaão 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 easus previstos no
art. 109 da Lei Federal N. 8666/93.

8.4. lnterposto, o recurso será comunicado aos demais licitantea que poderão impugna-10 no
prazo de 05 (cinco ') dias úteis.

8.5. 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 08h00min às 1 lhOUmin e de 13l100min as iShUOmin. de segunda a sexta-ieira.

8.6. 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.
para representar a empresa recorrente. com a devida qualificação da empresa e de seu
representante legal.

8.7. O recurso interposto em desacordo com as condições deste lidital não será conhecido.

8.8. () recurso da deciaão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos. eficacia suspensiva.

8.9. Será franqueada ao:» 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 DISPOSICOES GERAIS.

CLÁUSULA NONA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9. l. A adjudicação será feita por MENOR PREÇO GLOBAL.

9.2. A Administração se reserva ao direito de adjudicar no todo ou em parte. (') objeto licitado,
em função dos elevados interesses da entidade e o publicará no quadro de avisos da Prefeitura
de Nova Venécia.
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9.3. Caberá ao Prefeito de Nova Venécia. a homologação dos resultados apurados pela
Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS COMUNICA—ÇÓES E NOTIFICAÇÓES

10.1. A Comissão Permanente de Licitação comunicará ou notiiicara as empresas licitantes
das decisões tomadas pela Comissão ou pela autoridade competente. atraves de servidor do
município ou pela Empresa Brasileira dos Correios e 'l'clegrafos ou teletªax ou e—mail.

(JLAUSULA oÉchô PRIMEIRA: nas DILIGÉNCIAS

H.]. É facultada a 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.

1 1.2. Em nenhuma hi potese poderá ser alterado o conteúdo da documentaçãt') e/ou da proposta
apresentada. com relação a dados que importem em modiiicação dos seus termos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais. alterações essas que serão
analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

11.3. Serão corrigidos automaticamente pela Cmnissâo 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.

11.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta de preço somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente a reunião de abertura dos envelopes "Propostas" e com poderes
para esse tim.

CLÁUSULA DÉCUYM SEGllªpªillqQONTIÉÍQ

12.1. Após a homologação da licitação. em sendo realizada a contratação. sera firmado Termo
de Contrato. nos moides do Anexo VII.

12.2. O licitante vencedor deverá assinar o cmitrato 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 classiiicatória. para assinatura do contrato nas mesmas
condições oferecidas pela proposta vencedora.

12.3. O prazo de que trata o item l?..Z. da Cláusula Décima Segunda. podera ser prorrogado
uma vez, por igual período. quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e. desde que
ocorra motivo justiiicado aceito pelo orgão licitante.
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12.4. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o contrato
conforme item l?..l. poderá licor impedido de participar de um próximo processo licitatório
deste «órgão e sofrer as penalidades de acordo com u legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERC'élIgÓ: nos CRITÉRIOS me REAJUSTE

13.1. Os critérios; de reajuste e revisão observarão () disposto no Projeto Básico (ANEXO 1).
na minuta do Termo de Contrato (ANEXO VH) e da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉClMíQUARTA: nos ACRÉSCIMOS E [)ECRÉSCIMOS

M.]. Os acréscimos c decréscimos ao Contrato que se fizerem necessários serão
circunstancialmcnte justiíicados. observado o disposto na Lei nº 8.666/93 e na minuta do
"l'crmo de Contrato (ANEXO VII,).

CLÁUSULA DÉCIMA QUrNTA: DA FISCALIZAÇÃO

IS.]. O CON'I'RA'I'AN'llí [Realizará os serviços. através de seus órgãos competentes. de
forma a fazer cumprir. rigorosamente as condições do objeto do presente contrato.

15.2. O contrato sera-i fiscalizado por (32 (dois) servidores públicos municipais. sendo: liscal
titular e suplente respectivamente. que responderão pela liscalizacão técnica/operacional.

_ , , * TITULAR — — SUPLENTESERVIDOR _ _ _ "ª .
Alipio Junior de lªreiras Leonardo da Costa Xavrer

Nº DECRUl'O 15.963. de ªl,-“lim“ 12.796_ de 13//03/2()17
Nº MA'Z'RÍCULA 177396 74382
CPF Nº 778.4641506-25 131952547-43
. .- Diretor do Departamento de Técnico em liditicações/Chefe daCARGO ._ 1 . . , . .. _ .. .Pluneiumento lzstrznegico Dmsao de Engenharia
Nº C REA MG—69392/D ES—44000/D
VÍNCULO Comixsionado lífetivo/Comissionado

15.2.1. OS liscais serão nomeados utrzwes de Portaria cxzpcdida pelo Gabinete do Prefeito e
licarão encarregados de verilicar o cumprimento das obrigações da C ()N'l“RA'l'AI')A. visando
assegurar que os serviços sejam executado-S atendendo ao estipulado pelo presente Contrato.
podendo. inclusive:
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

&) Recusa!“ ou sustar qualquer serviço executado em desacordo com este Contrato ou que
atente contra a segurança do pessoai ou bens do MUNICIPIO ou de terceiros.

b) Registrar no Relatório de Ocorrências (RDU) as irregularidades ou tºalhas que encontrar na
execução dos serviços. nele anotando as observações ou notilicações cabíveis. assinando—o em
conjunto com o representante da C (JNT RAT—ADA.

15.3. O acompanhamento e a lisealização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços. dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de torma a aSsegurar o perfeito ctnnprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contrz-itaute. especialmente designados. na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8666, de ií)ª)3.

l5.4. () representante da (_Íontratante deverá ter :] quaiiiieação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos sera—'iços e do contrato.

15.5. Durante a execução do objeto. o iiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de atualidade dos serviços para evitar a sua degeneração. devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a eorreção das faltas. falhas e irregularidades constatadas,

15.6. () fiscal tecnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ora se for o caso. a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada

15.7. Em hipótese aiguma. será admitido que a propria CUNIÍRATADA materializc a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

15.8. A CONTRAN-XDA poderá apresentar jusritieatira para a prestação do serviço com
menor nível de contornªlidade. que poderá ser aceita pelo fiscal tecnico, desde que
comprovada a excepcionaiidade da ocorreneim resuitantc exclusivamente de fatores
imprevisíveis e aiheios ao controle do prestador.

. ,L
15.9. Na hipótese de et.:mportame:itocontinuo de deseomormidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida. bem. como quando esta ultrapassar os níveis minimos
toleráveis previstos nos indicadores. alem dos fatores redutores. devem ser aplicadas as
sanções a CON'IRA'IADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
15.10. () tiscal técnico poderá realizar (“”Hiiuçftti diária. semanal ou mensal. desde. que o
periodo escolhido seja suticiente para avaliar ou. se for o caso. aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.
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MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

15.11. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA. inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que
resultante de imperfeições tecnicas. vícios redibitorios. ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e. na ocorrência desta. não implica corresponsabilidade da
CONTRA'IAN'lE ou de seus agentes. gestores e fiscais. de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666. de 1093. &
15.12. Quando atendidos os termos do Contrato. o exercicio da tiscalização pelo
MUNICIPIO. não importará em abuso de direito.

; P()
._.—wma? -.—_—==-_-.CLÁUSULA DÉCIMAEE

16.1. O pagamento da execução dos SCI'VlÇOS, «,ilvjeto da Cláusula Segunda do presente Edital.
será efetuado da seguinte forma:

16.1.1. Serão realizadas medições meu:;ais pelo Engenheiro responsavel pela fiscalização
do objeto deste edital, pertencente ao quadro de servidores deste Município, com o
acompanhamento da CON'I'RA'I'AI)A_ ate o 5ª“ (quinto) dia útil de cada mês. as quais
compreenderão. integralmente. os serviços realizados; no mês imediatamente anterior.

[6.1.1 Os pagamentos serão efetuados após o aceite do fiscal do Contrato. através de medição
elaborada por ele atestando os serviços el'etivan'iente executados. concluídos e aceitos. A
planilha de medição devera ser acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o
estágio da obra quando da realização da medição.

16.1.3. Os pagamentos deverão ser eletuatlos atraves de transferência bancária em nome da
Contratada até 30 (trinta) dias apos a apresentação a Divisão de Administração de Convênios
de TODOS os documentos necessários para sua eletit'ação. (“uso deixe de apresentar
qualquer documento, u contratada :;crzí comunicada para complementar a documentação
exigida, cujo prazo de pagamento contará a partir da entrega do(s) documento(s) i'altoso(s).
Somente após a referida entrega da complementação. o contratante solicitará a contratada a
apresentação da nota “seal/tutora.

ló.l.3.l. No momento do pagamento de qualquer das medições. caso o recurso ainda não
tenha sido repassado pela União Federal. a transferência bancária somente será efetuada
após o repasse e autorização de pagamento pela Caixa Econômica Federal.
16.1.4. Para o pagamento de qualquer medição. & CONTRATADA deverá apresentar os
seguintes documentos:

16.l.4. 1. Nota Fiscal ' Fatura dos Serviços:

2 ª)
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“3.1.4.1 ,]. No espaço para observação da nota fiscal deverá constar:

21. Número do Contrato de Repasse lirmado entre o Município e a União (CON'I'RA'IT) DE
REPASSE Nº 899491/2t)2()/MDIUC—MXA):
b, Nomo do Progranm do ix'íinistório do Esporte. Vinculado ao Contrato de Repasse
(PROGRAMA DESE-ZN W.)!NlMIÉN'FC) REGIONAL. TiiRRl'l'ORIAL E URBANO):
o. Número do PROCESSO [.ICITATTVNUOL
d. Número da TOMADA l,)!l PREÇOS:
6. Número do L'ON'liRA'l'O:
f, Objeto do Contrato.
g. Dados bancários em nome do contratada:

16.1.4.2. Certidão Negativa de Débito junto & Foxcnda Pública Federal. Estadual. Municipai,FGTS e Trabalhista: '
16.1.43. C omprovantc de quitação do:» encargos trabalhistas. & saber:

a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra “
Cadastro Específico do INSS, devidamente axsinndus pelos respectivos operários;

h. Cópia da GFIP _. (ini-.: Jc Rau—raihimem.; do M M .ª) ç «_íc iniinn'inçõcs aí Prcritioncin Socioh
Cªi)fi>lilhdú rr !Ciuçfw Liãí'x iii,:"íLit'fÉLii'in m;;iearrmiuy 11.11 nmricuhi »í'lí! do ohrur completa com
folha de protocolo;
C, Comprox'untc dc n::oli'ahmnío do if( H 8;

d. Comprovante de Rounlhhmmto do PES.

16.1.4.4- Comprovante tic Rcc-.rrlhinacnlo do ISS:

“3.1.4.5 — Comprovante de Rccoihimcnáo do IRPJ;

16.141). ('omprovantc dc choihirwnro do COFINS:

ló.l.4.7. Comprovante de: Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula CEI da obra e da
contratada—1;

ló.l.4.8. (Ímnprtwuntc de Recolhimento da CSLL:

“3.1.5. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesmo deverá comprovar
através o seu recolhimento regular.

16.1 .6. Declaração de (_“ontnbilidudc chuiar Mcnsul dex idumcntc assinada pelo Contador da
Empresa.

O
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Dirisão de Licitações

16.1.7. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos seniços. alem dos documentos
citados nos subitens 16.1.4 a lo. l .o. ::. ('()NlªRA'i ADA deverá apresentar:

a. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta
Comercial;

b. Comprm ante de que proiidei. ciou iunto ao (_ÍREA—liS, a Anotação de Responsabilidade
Técnica e o registro do C onu-ato. necessários à execução doa serviços;

e. Caso o Contrato tenha a possuir termo:; aditivo». seja dt prorto ºração de vigência. de prazo
de execução dos serviços ou de valor. a contratado devera peridenciar aS respectiras ART S.

L]. Comprovante da matrícula ('til da obraj'umo ao INSS;

16.1.8. Por ocasião do pagamento de último medição. Ll CGN'Í'RA'FADA deverá estar com
todos os impostos reeolhidog enª. dir., inclusiw o iSS referente a última nota fiscal:

l6.l .9. A falta de entieia ou incorre-"rão na Lt,res£nta*ão da nota Íiscal/l'aturae documentosL . , » ; &
comprobatórios de regularidade trihut:fu'1€t.,previdenciária e trabalhista constantes nos itens
anteriores. configuram atraso do pagamento prrwoeado pela CONTRATADA;

16. [. lO. Apos a ultima mejiçao dos serviços:: efetivamente executados concluidose aceitos
será efetuado o recebimento prox isor io:

l6.l.l !. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade 'l"e'cníea (ART) será feita pelo
cncaminlªtamento à Prefeitura do Via (lll ART destinada ao Lmnribuinte:

16.1.12. Ocorrendo erros na emissao do doemnento fiscal, o mesmo será devolvido à
('()N'l'RA'l'ADA para correção ficando f:.ºílíli'rcl'CClL'iU QL L o prazo para apagamento sem contudo a
partir da data de apresentaçao da nou. Maura devidamente Lorn «__rida;

16.1.13 () MuniLipio poderao declurir Li » p [ pimento impr atítnL ias que a qualquer título lhe lorem
devidos pela CON [RAL [AD/&. em deLoranLia de inaLlimpleanto Lontratual;

l6,l.l4. () recebimento Llel'initivo da obra ocorrera 150 (cento e cinquenta!) dias após a
conclusão dos serviçosfreeebitnento provisório:

16 i 15. () um e bimento delinitim ;l'» o : 'ma 5.031an -'L n- :otr - ra Luso tenham sido sanadas todas
as ewLntuais imperleiçoes LlLteLtaLlas durante a exeLnÇãi da obra ou no transcurso de prazo
previsto no subitem orter iol
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

16.1.16. () Municipio de Now Venécia não efetua pagumcnto antecipado. não sendo
considerados: os itens das pnmostus que assim sc zqn'esscnturcm;

[6 l 17. Somente serão pagos os scn/if os Lªi'Ltix znnL nte concluídos. medidosc aceitos;

16.1.18. O contratado deverá observar as regras da instrução Normativa n,0 ()“/2009 da
Previdência Social Para quaisquer pagamentos SCI'âC) exigidos os documentos de arrecadação e
quitação dos tributos. especialmente FGTSL INSS, observada as instruções dos respectivos
órgãose LISS no Municipio de Nova Venécia/ES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. no PRAZO DE EXECUÇÃO oo OBJETO E PRAZO
DE VIGÉNC IA oo Ç()N _r RA ro—_-z, =;.. . ,. .é, ._L, ; ;; .,.-.,. ªi??—::á'rã- pªm—ªnt; =,, 7 &

i6.I. () prazo de execução da obra erá dc 3 (três) meses. conibrmc cronograma
lisico-iinzmcciro. que faz parte do turoccsso. n contar do primeiro dia útil subsequente à
autorização de inicio do einprccndiincnlo, L;»;pcdida pela Caixa Econômica Federal, podendo
ser prgorro ado desde que pannmcntc infatil. zado ,uLndLndo ao intercssL C com—ºeniência da
Administração.

16.2. O prazo de vigência do Contrato scrá dc 12 (doze) meses. com início a partir da data de
assinatura dele. prorrogávci na forma dos arts. 57. Lª] L 79. Sº. da [ Li n0 8. 666/93.

1.6.3. A prorrogação dos prazos de oxccução c vigência do contrato scrá precedida do
correspondente adequação do cronograma físico—tinanceiro. bem como de justiticativa (:
autorização da autorid iLicL comthLntc pura a celebração do ajuste. devendo ser fornmiizada
nos autos do procwso administrou“).

_CLÁUSL'LA DF ( _|_MA SÉ I IMA: l)A:_S_ SANÇ (”a_n ADMINISIRATIVAS

17.) Contato infração administrativa nos termos da Lei n“ 8.666. do 1993, o
iicitantc/adjudicutário que: "

a) Não assinar o termo do contrato quando ovmoLndo dentro do plazo dL validade da
proposta

b) Apresentar docmncmução fois-a;

17.1.1. Deixar de entrcgur os Liocunzcntos Lªxigidzrus no ccrtaunc;

17.17.51 nscj ar o iLluid nncuão (h crLLLuçãu Lin (i) iL';io

'.;J |<.)

Avenida Vitoria. n 347. (' Loiro Nun VLnL'Lio i S ( [ P 2ª) &) O- 000 - lei.: (27) 3752- 0004

Home—Pager Mu Ju,.“ alfª—: Jil ; -».,:_lm_tAr - iz—mzril: H'.lldCdUÍILHLWd'rLl'ILL.Id.Cb.g0N.[H /€



.)L

..: nova vzutcu
'n'
&

MiiNlCiPlÚ nr: NOVA msm?—:(L'M
ESTADO no ESPÍRITO SANTO

Sl-L'lil' ] ARM MUNICIPAL Uli .«XDMLMN I'RAÇÃU

Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

l7.1.3. Não mantiver a proposta:

17.1.4. Cometer fraude liseal:

17. l .5. Comportar-se de modo inidôneo.

17.2. Considera-se comportamento inidôneo. entre outros. a declaração falsa quanto as
condições de participação. quanto ao enqtmdrainento como MLS/EPP ou o conluio entre os
licitantes. em qualquer momento da licitação. mesmo após o encerramento da fase de lances.

l7.3. O lieitante/adjudiealário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas licará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal“ as seguintes sanções:. l r

l7.3.1. Advertência por faltas luca. assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos
significativos para ;! ll'ontratame; '

l7.3.2. Multa de 10% (dez por cento) SObJ'C o valor estimado do(s) item(s) prejudicadots) pelaconduta do licitante: -
17.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de etgnitratar com o órgão. entidade ou unidade
administrativa pela qual a Atin'iinistração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de
até dois. anos;

17.3.4. Declaração de inidonei ade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

l?.4. A penalidade de multa pode ser aplicada eumuiatirainente com as demais sanções.

l7.5. Se durante o processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de
infração administrativa tipitieada pela Lei n" 12.846. de lº de agosto de ZUIS. como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da ernprew deverão ser remetidas a autoridade
competente. com despacho fundamentado; para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou ProcessoAdministrativo de Responsabilizaçao - PAR.

17.6. A apuração e () _ii.1lgainento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo a Administração Pública national ou estrangeira no:; termos da Lei nº 12.846. de lº
de agosto de 20 l 3. seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

b) »»
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17.7. O processamcnio do PAR não inlcribro no seguimento regular dos processos
administrativos cspecilicos para apuração da ocorrência de danos € prejuízos à Administração
Pública Municipal resultantes de raio lesivo mordido por pessoa jurídica. com ou sem a
participação de agente público.

17.8. Caso o valor da muito não seja suticicnie para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante. o Municipio ou Ixntidadc poderá cobrar o valor remanescente judicialmente.
conforme artigo 4 l 9 do Código Civil.

I?.C). A aplicação de qualquer clas penalidades previstas realízar-se—á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla dcibsa observando-se o procedimento
previsto na Lei n" 8.666. de i()ª)3_ '»: subsidiariaincnlo na Lei nº 9.784. de 1999.

17.10. A autoridade comprºu-nie. na aplicação das sanções. levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator. o caráter educzttiro da pena. bom como o dano causado a
Administração. observado o princípio da proporcionaiidade.

r "'

17. I 0. As penalidades serão obrigatoriamentà rcgisíiodas no SICAF.

17.1 [. As sanções por anos praticamos no decorrer da contratação estão previstas no Projeto
Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA; Iª REsrlriifsznnnoAm—z DA CONTRATADA

I8.I. As responsabiiidmlcs da contrariada estão descritas no Proiclo Básico. Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: pô»RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

19.1. As responsabilidadcs do. contratante estão descrita.» no Projeto Básico. Anexo I do
Edital.

CLAUSULA VIGÉSIMA: DA ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA

2(J.I. A Contratada rcxponcicra durante o prazo irredutivci do 05 (cinco,! anos pela solidez e
segurança do trabalho. assim em raça.—”m dos materiais como do solo, de acordo com (“('/2002.
artigo 618.

20,2. A Contratada sc corripronictc &. cxcuuur & obra. do o'oiclo deste edital de. acordo com o
cronograma Hsico—Iinonceiro. projetos. piunilha orçamentária e memoriais apresentados. que
deram origem ao presente contrato. () inicio c iérmino das obras dar-sc—ão nox prazos

34
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mencionados no cronograma físico—financeiro anreaentado e aprovado pela Administração.
cujo modelo encontra—sc anexo ao presente Edital. principal mente com relação aos prazos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: BA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO

21.1. A CONTRATADA deve garantir a execução desie contrato em modalidade prevista no
art. 56. él“, da Lei nº 8.666/93. no valor equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato. Caberá à ('t)N'I'RAl“A[')A manter a ualidade da garantia durante o período da
execução contratual. renovando ou reforçando—a conforme necessário.

21.1.1. Os documento:; relatiun; ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato
de assinatura do Contrato.

21.2. A CONTRA'l'Al»3'l'lE restituirz't ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo
()()(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos
desta licitação conforme ;* 4º do att. 3:30, dawliei nº 8.666/93.

21.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços. não será devolvida &
garantia. a menos que zi rescisão ou paralisação deeorram de acordo com a Prefeitura de Nova
Venécia. nos termos da iegislaeao vigente.

BIA. As garantias em dinheiro deverà-o ser recolhidas por meio de deposito bancario atraves
da CONTA CORRENTE N" 173115548, AGENCIA Nº 0129, BANCO BANESTES, em
nome da Prefeitura de Nova Venécia. (ÍNPJ nº 27.167.438/0001-80.

21.4.1. Após efetuar o depósito, a licitante deverá dirigir—se à Divisão de Tesouraria
desta Prefeitura para emissão da Nota de Arrecadação em nome do interessado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA ; EGUNIM—X: DISI'GSIÇÓES GERAIS E FINAIS

22.1. Os licitantes poderão ser atendidos no Predio da Prefeitura, no endereço descrito no
preâmbulo deste Edital. durante o horário normal de expediente, para quaisquer
esclarecimentos que fic lixo:-em neeesmirioa.

22.2. Somente terao validade. para eleito de elaboração da documentação e propostasi as
solicitações de esclarecimentos feitos por escrito a Ct)ÍilibSã(íl Permanente de Licitação e por
ela respondidas. também por escrito. sob a forma de t.:ireular dirigida a todos os licitantes.
assim como, também só terão validade os. reeursog e impugnaçõeg da mesma forma expressos.
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22.3. O simples comtíizuªecintcnto zi Licitação implicará na atirmação do licitante de que está
de posse, conhece e examinou detalhadamente este “,ldital e que ao formular sua proposta, não
encontrou discordâncra nos dados e condições tornecrdas.

22.4. Não será permitida a participação no Licitação. de consórcio ou grupo de empresas, ou
de empresas subcontramdas_

22.5. A Prefeitura de Nova Venécia .»e reserva também o direito de transferir. por despacho
motivado do qual dará ciência aos interessadm. 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.

22.6. Os casos omissm surgidos apos zi abertura das propostas ficarão sujeitos à interpretaçãoda CPL. . .; ª
22.7. A Lei 8.666/93. dem-aia alterações regeríio as hipóteses não previstas neste atoconvocatório. ' — “
22.8, São partes integrantes deste Edital. o:: seguintes anexos:

ANEXO l— Projeto Básico
ANEXO I] — Planilha Orçamentária:
ANEXO III _ Cronograma lºisico—tinanceiro:
ANEXO [V — Memorial Descritivo; .
ANEXO V Modelo de Declaração de Mil ou EPP;
ANEXO Vl — lv'lodelo de Credenciamento;
ANEXO Vil —- Minuta do Contrato Administrativo;
ANEXO Vlll —— Planilha de Dados Cadastrais.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCªiRA: DO FORO

23.1. Fica eleito «;» tom da Comarca de Nova. Venécia. Estado do Espirito Santo. para
esclarecer dúvidas. oriundas desta l.]ttltuçãº. iieando expressamente vedada à eleição de
qualquer outro, por nuns priwlegiado que seia ou venha ser.

Nova Venécia ES. 28 de março de 3.022.
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ANEXO]

PROJETO BÁSICO

[. OBJETO:

1.1. Cantralaçâo de empresa; c:;pcciotizada para execução de serviços de empreitada glºbal
cºm fornecimento de mão da: obra e materiais. objetivando a construção de obras de
contenção de encostas no munictpi—n de Nov; Venécia ., contenção de. talude na Rua Ceará. de
acordo com o Contrato de Repasse nº 8994917303). celebrado entre este Municipio <: & União

Federal. por intermédio do lk'linistório do Dcscn'. nl'vimcnto àegional. representado pela Caixa
Ecºnômica Federal. sob rcgimu dc cnmrcitndts sor ')i'c “O global._ t l & _.
2. JUSTIFICA'HVA: —. . " ' , ,

2.1. A intervenção em talude natural : dr corte no logmdoum Rua Ceará. se Faz. necessária
tendo em vista que o local e uma autorização do risco classilicndo como R4 — Muito Alto.
SEI—13 do lvlapeanncnto do Serviço (ilJUiÓgÍCO do Brasil , (“PRM sendo uma área de interesse
público dessa municipalidade.

3.2. No tocante it proteção da vida. n estabilização do talude mitigurá os riscos de mmimento
de. massa para aproximudamente IS (quina-.) cdit'icztçôc-a“. com núcleo familiar médio de 3.5
(trés vírgula cinco) habitantes por unidade ltttbitttctonal. tf.>tulizatttltw 50 (cinquenta) munícipes
residentes no referido logradouro. ox quam; podem RC!" afetados diretamente por possíveis
deslizamento df: encostas.

2.3. A importância da execução da. obra tornei-sc itttprescindível ante a fragilidade e
necessidade de proteger a vida. o patrimônio público a: piitndd com 0 ob_ictim de estabilizar
() talude natural exist—onto. trtitigando o risco 'do desastre.

2.4. A:; arcas de movimento dc nur—»::: ltd.—itu: ntttttãtztbio :»ÚÚ dccorrcntca da ocupação em
encostas de média :; alta declivitlth-N e.móxirnsa :“. talude» unurais c do curtos verticaisª
suscetíveis & situaçõcs nomzalmsntc =;tssociznlus a ele ':tdu índice plttviomótrico.

.»..D. Rúbhdild-JL qttt. ;: .oiuttg._n>t.t=_ tambm-« lvl.-ww: *Aiú'x'tlitlfmlht |lÇt.k'í—.*w,lll<l put,-. tum tt

funçào dc garnntit' Lª“-hli“liixlltdí' L' suzurnnrfi ;;;, ::tgàir.:_..;iww .l:.: talzadtra com n intenção du LiliC

37

Avenida Vitoria. It“-347, Centro. Nova Vendem—ES" CH"; 'ª—lRãtl-tlfltt - Tel: (27) 3753—9004
Home-Pago: PLL-tri“ .lltlr'xi't“,.x'lt';tlflt_ ou:—«y. ,tw: « lz—n-niz. látáitmnoenªnotatvcncciaâãum.br



“I'M... ,. ..

ÍVIUNICIP'IU DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SLLNL'I ARM Ml tNirlvm. nt" ADMINIH I'RAÇ'ÁU

l_lcpartmnento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

cics se mantenham cm permutas, Uuíldtaghçw L', Eh t'Cr—L tic dar—sí('.fun'ucntos ou outros dCiLiUHLCS que

possam causar sem» Unvanstornus it ímpuiztçjo,

3. DOTACAO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Os recursos para contratação do Objeto do presente projeto básico correrão por conta de
dotação específica da Secretaria Municipal de Obras 0 Transportes cnnforme segue:

ÓRGÃO: no A Sl?)CRE'lÃ/XRÍA MUNICIPAL DE OBRAS. DOS
TRANSPORTES [& ou URBANISNK)

UNIDADE: um ., srzcíttstjom RHÍNICIPAL DE OBRAS. DOS
IR XÍNNPÚR“ F Dt tRBANISMO

FUNÇÃO: 117 “ SAN EAMEN'ZU
SUBFUNÇÃO: 512 _ ;ANL' _AMEÇN'II') BÁSICO URBANO
PROGRAMA: mth RAL—)tntttt ro E SANL; AML: NIO
ATIVIDADE: 3.723 « AçOLs nom MANUILNÇÃO. PROTEÇÃO.

CON t'l.;íN(_ÍÃ() E ESTABILÍZAÇÃO DE ENCOSTAS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 — OBRAS li INSTALAÇOES“CHA: 7“)
FONTES DE, RECURSOS: ISIOUOÇIUUU OUTRAS TRANSFERÉNCÍAS DE

CONVENIOS DA UNIAO

15400000000 — TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
REFERENÍJ'E RO YAL'HES DO PETRÓLEO
1001 0000000 REEL ÉRS(.)S (_,)RDINÁRIOS

4. PRAZO DE VIGÉNCIA CON'I RA'I'UAL:

4.1. () prazo de vigência do contrato será de !2 (doze.) meses contados a partir da data da
assinatura do contrato podendo ser plorrouudo desde que plenamente justitícztdo. atendendo
ao interessce conveniência da fdeinisttuç- to
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1. O prazo de execução da obra será de 3 (três) meses. conforme cronograma
fisico-financeiro. que 1212. parte do(proeesso. & contar do primeiro dia útil subsequente à
autorização de início do empreendimento, expedida pela Caixa Econômica Federal. podendo
ser prorrogado desde que plenamente justificada atendendo ao interesse e conveniência da
Administração.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS:

ó.l. As espeeiiicnções tecnicas estão ,eontidus no Projeto Arquitetônico, Planilha
Orçamentária. Cronograma Fisico-lºinzmeeiro. Memoria de Cálculo, Memorial Descritivo.
Estudo Técnico Preliminar. atpensudos eo presente processo. Os documentos foram
desenvolvidos pelas Secretarias de 'ªlzinejnn'iento e de Obras e 'liansportes.

7. CONDICOES GERAIS:

7. I. As quantidades & serem exeeumdus estilo apresentadas na Planilha Orçamentária e foram
estimadas de acordo com as peculiaridades da conclusão do empreendimento.

7.2. A aprovação dos Serviços pela ('ontrutvrne, não exime & CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelas normas. regulamentos e legislação pertinentes às
atividades profissionais e a Administração Público.

7.3. A Contratada será & unir,-zi responsável peru precisão das informações. pela correta
aplicação dos procedimentos das normas brasileiras. bem como dos resultados apresentados.

8. DO LOCAL DA EXEC UÇÃO DOS SERVIÇOS:

8. l. Os serviços om contratados serão executados nu Run Ceará. no Bairro Municipal Il. neste
nunicípio de Nova Venécia—t-ES.

Avenida Vitoria. n*" 347. Centro. Nova Venécia-lifã, CFP: ZORRO—()()tl « Tel.: (27) 3752-9004
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9. CONDICOES nr: GARANTIA:

9.1. A Contratada responderá durante o por/o irredutítel de 5 (cinco) anos pda solidez e
segurança do trabalho. assim, em razão dos materiais como do solo. de acordo com CC,/2002,
artigo (il 8.
9.2. A Contratada se compromete a x'ixtjctltat a obra do obi-elo deste edital de acordo com o
cronograma fisico—thraneeiro. projeto. planilha orçamentária e memoriais apresentados. que
deram origem ao presente contrato. () início e término das obras danse—ão nos prazos
mencionados no cronograma Hsico—tinaneeiro apresentado e aprovado pela rªtdministração.
cujo modelo encontra—se anexo ao presente Edital. principalmente com relação aos prazos.

9.3. A CONTRAPAIM ttexe garantir a exeeuçaeftio eomratt,» em modalidade prevista no art.
56, pitº. da Lei nº 8.oti(>/ª)3_ no vaior equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato. Caberá a (_ÍON'['RM'ADA manter a validade de. garantia durante o Período da
execução eontratuaL renrwando ou reíorçando-a gontorme necessario.

9.4. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato de
assinatura do Contrato.

9.5. A CONTR/ªt'fAN'Hl restituira ou liberará a garantia ofertada. no prazo máximo de 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objeto desta
licitação, conforme 594“ do art. 56. da Lei nº 8.606/93.

9.6. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos Serviços. não será devolvida &
garantia. a menos que a rescisao ou paratisaeào deeorram “de acordo com a Prefeitura de Nova
Venécia. nos termos da legislação vigente.

9.7. As garantias em dinheiro deverão ser recolhidas pm meio de deposito bancario através da
CONTA (“ORREN fia) Nº 17316048. AGENCIA. N“ 0229. BANCO BANESÍFS em nome
da Prefeitura de Nowt Venécia. CNPJ n“ 27,167.428/0001—80.

9.8. Após efetuar o deposito. a tieitante «fex—era dirigir-«se a Divisão de Tesouraria desta
Prefeitura para emissão da Nota de A: recadaeâo em utª—me rio interessado.
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lil. RESPONSÁVEL PELA FISCAL,!ZAÇÃO:

10.1. () contrato será lisculizmlo por 3 (dois) «gc-:rxwidorcs públicos nnmicipais. sendo: liscal
titular o suplente respectivamente. que responderão pela [iscalimção técnica/operacional.

_ TITULAR SUPLENTESERVIDOR ““W“—"'" ' , '
Alipio Junior de l rcila5 Leonardo da Costa Xavrer

Nº DECRETO 13%» «4411379631: 1361301 7
Nº MATRÍCULA 77l1 96 74382
“CPF Nº 778 404. «,os-235 13 1. 95154743
CARGO Diretor do Depurtmm—nto dc 'l'glªonifo om-lrililiczloocsi'flicl'c do

Planqankmo lã stunt "Nico Dn imo de ingullilàllld
Nº CREA IMG— (393 ')Z/D ES-44000-f'D
VÍNCU [O [( onus—mudo , < *“ ' * Elfbtivo/Coinissionado

ll. CONDICOES E PRAZOS DE iª.«ª_(iAMElª-iTÚ;

11.1. Serão realizadas iricdições mensais pelo tiragem-mm responsável pela Fiscalização do
objeto deste edital.. pertencente ao quadro (lc: servidores deste Município. com o
acompanhamento da ('()N'lRi“.'l'ADA. até o >.“ (quinlo) dia útil de cada mês. as quais
compreenderão. ii'ilcgmliriemc, os serviços realizado:: no mês imediatamente anterior.

1 1.2. Os pagamento» 5crào efetuados anos o audio do !ºiscoi do Contrato através de medição
elaborada por ele monta-indo os serviços clinivmncnlc cxcmnmlos. concluídos e acciios. A
planilha de medição dexeiá ser acompanhada da uu'-Jiao ”u. das ativiclade5/obrac irado/irão o
estágio da obra quando da rcaiimçuo da medição.

11.3. Os pagamentos deverão ser dourados HUHVÚS do transl'crênoia bancária em nome da
Contratada até 30 (trinta) dias apos & :kprezsenlaçrio a i'Jiviszão de Administração de Convênios
de TODOS os documentos necessários para suo'cfblimção (faso deixe de apresentar qualquer
documento. & contratada será (onumicuda para como! montar a documentação exigida cujo
prazo de pagamento contará & partir da cnirç bªu do(s) clocumcntds) lultosms). Somente após a
referida entrega da complemcrnação. olcontrummc solicitará & contratada & apresentação da
nota fiscal/Humm.

4 l
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[1.3.1 No momento do pagamento do qualquer das medições, caso o recurso ainda não tenha
sido repassado pela União Federal. a transferência bancária somente será efetuada após o
repasse e autorização de pagamento pela Caixa Econômica Federal.

ll.4. Para o pagamento de qualquer medição. a CONTRATADA deverá apresentar os
seguintes documentos:

ll.4. l. Nota Fiscal / Futura dos Sem tgos:

1 1.4.1.1. No espaço para observação da nota fiscal det-"erá constar:

&. Número do Contrato de Repasse firmado outro o Municipio c a União (CONTRATO DE
REPASSE N“ 89940 ] /2t)20/MDR/L'Aiii/t)“;
b. Nome do Programa do Ministério do Esporte, vinculado ao Contrato de Repasse
(PROGRAMA DESENVOI .Vllt'lliN'l'íl) RiiGltWrXL. "I“ERRl'l'ORlAL E URBANO):

o. Número do PR(.)CliSªS()- LIC”l“l'/Yl'ÓRl()í

d. Número da TOMADA DE PREÇOS;
6. Número do CON l'RA'l'O:

l'. Objeto do Contrato:

g. Dados bancários em nome da contratada.

11.4.2, Certidão Ney-nim de Débito junto it hyundai Pública Federal. Estadual. Municipal.
FGTS c Trabalhista;

1 1.4.3. Comprovante de quitação dos encargos tt'abulhisuts. a saber:

a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da
obra _ (.“adastro Específico do lNSS. dCVÍletnlcl'th assinadas pelo:; respectivos operários:

b. Cópia da GFIP — Guia do Recolhimentodo lft'íz'l'S «: de. lnlot'tuaçõcs à Previdência Social.
constando & relação dos funcionários registrados na matrícula (“lil da obra. completa com
folha de protocolo:

c. Comprovante de t'cCoiliin'icnto do FG'I'S;

Avenida Vitoria. it“ 3477, Centro, Novo N'citéoia—ES. CEP“. flª—).SBU-OUÚ - Tel:. (27) 3752-9004
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cl. Comprovante de Recolhimento do PIS.

. Comprovante de. Recolhimento do lSS;
É Comprovante de Recolhimento do ÍRPJ;““*(D

g,. Comprovante de Retrt'ilhimento tio LUI—“INS;,

h, Comprovante de Recolhimento do iNSS (GPS) dat matricula (ÍÍÉl da obra—1 e da contratada:

i. (Ímnprmfante de Recolhimento da CSLL;

ll.4.3.1. Caso a Contratada seita optante. pelo Simples Nacional a mesmo deverá comprovar
atraves do seu recolhimento regula-ir.

11.4.4. Declaração de Contabilidade Regula-ir Tt'içttsul dex itltimente assinada pelo Contador da

Empresa.

11.4.5. Por ocasião do pagamento do primeiro medição dos serviços, além dos documentos
citados nos subitens l 1.4.1 a I 1.4.4. & CON l'RA'lç-thx deverá apresentar:

a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercicio untet'ior devidamente registrado na Junta

. Comercial;
b) (.Í'omprovante de que providenciou junto ao (ÍR'EA-lífi. & Anotação de Responsal'iilidade
Técnica e o registro do Contrato. neeeseários it execução dos serviços:

e) Caso o Contrato venha a possuir termos tttlítiv os. seja de prorrogação de vigência. de prazo
de execução dos serviços ou de valori'a contratada dever-£. providenciar as respectivas ARTS.

d) Comprovante da matrícula Citi! da obra junto ao WSS:

li.—1.6. Por ocasião tlo pagamento tlu última n edição. o ('()N'l'RATADi-“t deverá estar com
todos os impostos R'COiliidDS' em dia, inclusive o HS rel'erente & última nota llSC'di;
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

il.—4.7. A falta de entrega UU incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos

comprobatórios de regularidade. tributária. previdenciária e trabalhista constantes nos itens
anteriores. configuram atraso do pagamento provocado pela (it,)N'l'RATADA:

1l.4.8. Após a última medição dos Serviços efetivamente executados. concluídos e aceitos

. será efetuado o recebimento provisório:

11.4.9. A Comprmfaçào da Anotação de Responsabilidade "Técnica (ART) será feita pelo
encaminhamento à Prefeitura da via da AR! destinada ao contribuinte:

11.4710. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal. o mesmo será devolvido a
CON'IRA'IADA para correção. tieantlo estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corri gida:

l!,4.ll. () Municipio podera deduziiydo firmamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pet-gi t't)íªi"l“RA'lÍ/XDA. un decorrência de. inadimplemento contratual;

11.4,l2. () recebimento definitivo da obra ocorrera liU (cento e cinquenta) dias após a
conclusão dos serviços/recebimento proxf'isorio;

. il.—1.13. () recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas
as eventuais imperfeições detectadas tiurante a execuçao da obra ou no transcurso de prazo
previsto no subitem anterior:

11.4.l4. () Município de Nova Venécia não elªctua pagamento antecipado, não sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem:

i 1.4.l5. Somente serão pagos os serviços eibtivmnente concluídos, medidos e aceitos;

li.4.ló. O contratado devera observar a:; regras da instrução Normativa nº 071/2009 da
Previdência Social. tªz-n'a quaisquer pagamentos serão exigidos os documentos de arrecadação
e quitação dos tributos. especialmente FGTS e iNSSr obaervada as instruções dos respectivos
órgãos e ISS no Município de Nova “y"-:xieciafiífã.
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Departmnento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

12. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE:

12.1. Exercer a fiscalização dos seniços por servidores especialmente designados. na forma
prevista na lei nº 8666/93:

lll Responsabilixar—be pela] comunicação em tempo hábil.. de qualquer fato que acarrete em
interrupção na execução do contrato:

12.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

12.4. Notiiiear & C()Ni'RM'Al)A por CSCliit), Sobre imperfeições. falhas ou irregularidades
constatadas na execução (lo serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias:

12.5, Fornecer por escrito ua inlbrmações necessárias para o desemoivimento dos serviços
objeto do Contrato;

12.6. Exigir o eumprimenio de todos as obrigações assumidos pelo ('()N'lRA'lADA. de
acordo com as CláUSlllilb' contratuais e os termos de sua proposta;

l2.7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da (“()N'l'[Mii/XDA relativas à observância das
normas mnbienutis vigentes:

l2.8. Proporcionar todos as condições para que a ('()N'l'ibXTAD/X possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Ccmtrato. do Edital. especialmente do projeto
básico e seus anexos;

[2.9. Zelar para que durante todo & »igência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidos pelo if()N'l'R/Xl'ADA. todas as condições de habilitação e
qualiiieação exigida:; na licitação.

Lt. f.)!
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MUNKTÉPIÚ nn NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPÍRITU SANTO

Slzt'lãl'il Ald/=. MlªNlt'lPAL nt AUMENIRIRAQUE!)

Depart-milena) de Licitação e Coitipras
Divisão de Licitações

l3. OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA:

l3.l. A CUN'I RAT/XDA é a_ihriguda ;; reputar. eorrigir. remover. reconstruir ou substituir. às

suas expensas. no total ou em parte. o objeto do contrato em que se tf'erilicarem vícios.
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.

13,2. A eventual aceitação das ()l'rl'uS/SL'K'N'ÍÇDS por parte do Contratante não eximirá &
Contratada da responsabilidade de quaisquer erros:, imperfeições ou vícios que eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou
modificação correrão por conta exclusivo da Contratada.

13.3. As obras/serviços «.leverão :;er entreguei; em perfeitas condições de utilização. sendo que
todo o entulho e restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados pela
Contratado.

l3.4. Executar. dentro do melhor técnica- os SCL'VÍÇUS cruitrntados. obedecendo rigorosamente

às normas da ABNT, especilieuçóes. projetos e instruções da iiScalização da Prefeitura de
Nova Venécia.

13.5. Responder. ressaltadas as hipóteses legais de caso Fortuito ou de força maior. por todo e
qualquer prejuizo que. em decorrência da execução deste objeto. for causado nou imoveis.
mobiliários. equipamentos e demais pertences do ( ()erªãi—“t'llliN'l'l-É ou de terceiros, ticundo
certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos:

l3.6. Observar o Lit-JU dos equipamentos de Segurança. por parte de seus funcionários. de
proteção individual e coletiva (EPI e. Elª—tj) que se lizerem necessários, conforme normas
vigentes., iiseutdo não permitir at ocorrência de (idi'lÚS l'isieoçz e materiais;

l3.7. Responsabilizztr-::.c: exclusivamente por providencias e obrigações em ouso de acidente
de trabalho. isentando «) (”ON'l'RNIZ—XN “É de qualquer re ;ponsulªwilidrtdc:

13.8. A CON'I'"i'<A'l'.f-U)A preiereneinlmente f.;eleeionzu'ai. MÃO DE OBRA l,..OCAl., para
execução dos serviços,
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Departamento de Licitação e Conlpras
Divisão de Licitações

13.9. A CONTRMADA se compromete a não utilizar. em todas as atividades relacionadas
com a execução deste instrumento, mão de obra inlaotil. nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição da República. hem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos mou prestadores de serviços. sob pena
de rescisão do contrato.

l3.10. A Ct_)N'[”R.f-X1Al).íi deverá apresentar. sempre que solicitada. a documentação relativa à

comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do lªG'l'S. para com seus empregados.
l3.l ]. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total segurança
dos operários e de terceiros no perímetro da chªra. i
13.12. Manter a frente dos trabalho;-; um responsável técnico com total poder para representá-
lajunto a lisealização do Municipio de Nova Venécia/HS,

13.13. Retirar ou substituir. qualquer Funcionário que não esteja atendendo a contento &
lisealização do Municipio de Nova VenéciaªlZS. que lançará & devida justificativa no diário de
obra;

13.14. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias. tais como: sala para a
iisealização; barracões para depósito de materiais: sanitários e tapumes; ferramentas e
equipamentos necessários e suficientes & boa execução cla obra;

13.15. Aceitar. nas mesmas condições contratuais. acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias. conforme preve. o parágrafo 1“. do Artigo 65 da Lei 8666/93.

l3.ló. A publicidade do recurso deita ser realizada por meio de placa & ser fixada na obra.
ou outro veículo de comunicação.

13.17. Comunicar ao (DN "Ri-XIAN l'líª quaisquer l'uíos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços. que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos serviços ou comprometer a integridade do patrimônio público;
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Divisão de Licitações.

13.18. Não transferir a terceiros. por qualquer forma. nem mesmo parcialmente. as obrigações
assumidas. ncm subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. exceto nas
condições autorizadas no Projeto Básico ou no contrato:

13.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos: uem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre;

l3.20. Mantcn durante o periodo de vigência do contrato todas as condições que ensejaram &
sua habilitação e qualificação no cernune licitatório:

13.21. Manter os seus empregado.—' unitormixados. idcntilieados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual,
quando couber.

13.22. Atender as novas regras do Sindicato da indústria da Construção Civil (Sinduscon-143).
referente a prevenção à (“mui—19 como forma de pics-enm- a saúde. cumprindo todas as
normas e protocolos de segurança. '

14. DOS DOCUMENTOS DE I-IABILI'I'AÇÃÚ:

14.1. Documentação relativa à Capacidade Juridica:

a) Carteira de identidade do(s) proprietariots) ou do(s) :;ociot si:

b) Registro comercial, no caso de empresa individual:,

(3) Ato constitutivo. estatuto ou contrato social ”em viga)? ou a última alteração consolidada.
devidamente registrado em se tratando de Sociedade (_Íomercial. e. no caso de sociedades por
ações_ acompanhado de documentos de eleição de seus administradores:

d) Inscrição do Ato Constitutivo. no caso dc sr,:ciedadcs civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício.

4x
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e) Decreto de nuttn'izaçào. em se tratando de emprega ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente

t“) Ccrtilicado de inscrição Cadastral da Licitante no Município de Nova Venécia.

l4.l.1. No caso de duas ou mais iíLilLlnÍi-S anreâcntatem socios em comum estas. serão

ÍNABII,.['l'ADAS por ofender o Princípio da Competitit idade.

14.2. Da Documentação relativa à Qualificação Financeira:

14.2..1 Certidão nenatixa Llc ialência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

l4.2_1.l No casw de Le t'ítidio poiith'át dLª'lLklli :Lttçiio judicial ou extrajudicial. o licitante
deverá apresentar a compro» ação Lie que " mg:-Luna» plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da lei n.“ ngnn. LlL Gª) de fevereiro de 2005. sob pena de
inabilitação, detendo, ainda. Comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

l4.2. ! .2. No La ;o de silencio do documento a tCSpLiln de ana xalidade a certidão negntha de

falência para lins de habilitaçao. dcxerá apresentar data de emissão de. no máximo. 90
(noventa) dit-ts anteriorcn a data tixod-Lt para a sessão de abertura da licitação.

142.2. Balanço Patrimonial «: DcflliCtllátl'ltÇõCfi C'ont:jihei5 do último exercicio social. jd
exigíveis !: apresentados na lormn da lei. no tin'mato comparativo contendo 'l'ermo de
Abertura e Encerramento, eertiiicado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade a tim de contperar & boa situação tinztneeira da empresa. vedada a sua
substituição por balancetes ou balnnçoa prmfisorios. podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados irá mais de (')3 (tuªs) meses da data de apresentação da proposta.

l4.2.2.l. Para as Sociedades Anonimus. L' demais empresas não optantes pelo simples
nacional que excedmn a [C'CCii'l bruta anual de R$ 4.8(3000030 conforme. a !. ei lZÍ. 0006.
art. 2“ bem LOlllU. o nu .e] ll. nom redaç-m pela 1 ( iSSJ'ZOÍÓ. será exigido conlorme
0 dispoãlo no Art. 1 ,6 da Lei 6.404 76.“
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão de Licitações

Art. 176. (...)

l - balanço patrimonial;

Il - demonstração dºs lucros ou prejuizos acumulados:

lll - demonstração do rusultzidu do excrcicin: &

lV — dcmnnstraçào dus fluxos de caixa;

V - se companhia ahora, demonstração do valor adicionado.
9“ [U As demonstrações de cada exercício” serão publicadas com a indicação dºs xulores
correspondentes das demºnstrações do exercício anterior.

à? 4" As demonstrações *.;CI'ÍM cumpk-nwnmdqs por mtas explicativas «: muros quadras
analíticas eu dcnmnsimçócs cmnúbçis necessárias para esclarecimento da situação
patrimonial u dos resultados da“! CX'JHJªiL'iU.

142.22. Para ºutras empresas. iiptzmtçs nu mia pelo simples nacional, que não exceda a
receita bruta de Rip 4.80().Ul)(l.l)l). dr alcurdo com u lci n" 123/2006 Art. 3“. I c ll. nova

redação pela LC nº 155/30! 6:

&) Balanço Paltimonial. D:;inonstrurçáiu dn Resultado da Exercício e Notas lªrlxplicativas.
registrados na Junta. (fursacz'ciul;

b) Cópia do 'I'ermo de Abertura c de lancwrmncnw do livro Diário. devidamente registrado
na Junta (hincrcial:

C) As empresas nptantcs pela simple.—; nacional, crm atciidimcnto ao tratamento dillcrcnciudo
pura MI;; 9 Mªlª. [unir—ran substitui: us itens da.—. lL.'ll'Ll.ªj &” c “lv“ "pela Declaração de
Informações Socioeconômicas c Fiscais (l )líl'líâ“) c o l.'t».tmm di) Simples Nacional. do período
de apuração amterim em l-Íditul:
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Departamento de Licitação e Compras
Divisão dr: licitações

d) No caso do lornccnncmo de bens para pronta entrega. não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. a apresentação de balanço
patrinmnial do último exercício tinancciro. (Art. 3“ do Decreto nº 8.538. de 2015).

14.223. Para as empresas que possuem Escrituração ( 'omúbil Digital, deverão apresentar o
recibo de entrega dos arquivos digitais. bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço
Patrimonial. da l'JenionStração do. Resultado 0 dos iliermos de Abertura & Encerramento do

Livro Digital.

14.224. Caso o licitante acju cooperativa, tai» documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contabil—ti:mncoira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764. de 1971.
ou de uma declaração. sob as porta:; da lei. de que tal auditoria não foi exigida pelo órgãoliscalizador. ,
142.25. A comprovação da situoçao financeira da empresa sora consumada mediante
obtenção de índices de Liquidez (icrul (l,..(i"!,,Solvênoia Geral (SU) e Liquidez Corrente (LC"),
superiores a 1 (um) resultantes daoplioa'çào rias lormulas:
LG =

Ativo Circulante + Rcalizávcl a longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não (l'irculantc

SG =
Ati vo 'l'otal

Passivo Circulante l- Passivo Não (_“iauulanlc

LC..“ =*

Ativo Circulante

Passivo Circulante

l4.2.2.5.l. As, licitaritos que uproscrxtztrcm rcaullatlo ii'ilbrior a U) (um) para qualquer dos
índices: Liquidez (,,icral (LG). Solvúncia (ik-ral (505 ou Liquidez Corrente (LC) quando de
sua habilitação. deverão comprovar puliªiim'mio liquido mínima na forma dos 55- Zº «: 3“ do
artigo 31, da Lei nº 8.666/93:
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Departamento de Licitação e Compras

Divisão de Licitações

14.32.52. A comprovação de pttlt'lttlôttio liquido sera equivalente a l(' % (dez por cento) do
valor estimado para contratação. considerando o ardor estimado para o período de D (doze)
meses, conforme determina a [, ei nº 8666/93. admitida a atualização para a data de
apresentação da. proposta. atraves de indices oficiais.

142.26. As exigências contidas neste item det-en; ser eomprrwadas 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.

142.17. No caso de empresa recem-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro
exercício social. o que deterú ser devidamente comprovado. poderá ser apresentado.
excepcionalmente. em substituição ao balanço patriinmiial e demonstrações contábeis. 0
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o
inicio de SUZIS atividades e o mês anterior a data de apresentação dos documentos de

qualiticaçào econômicov—linanetçrira guizo fins de tabiiitaçíto no certame. A documentação
apresentada deverá estar devidamente registrada-naiunta comercial ou no SPED.

14.22.18. As empresa:» enquadrada—'. “como Mlii —- Micro Empreendedor Individual estão

dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis. tornando-as isentas da
apresentação. porém devem apresentar o CC Ml —— Certiticado da Condição de
Mieroempreendedor individual.

142.23). Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das
Demonstrações Contábeis. a lim de comprovar que o prolissional da contabilidade esta 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 HOQQÚiZ. A não apresentação da referida certidão não ensejará &
inabilitação da empresa licitante no presente certame.

14.3. Da Documentação rclatim à Regularidade Fiscal e Trabalhistª:

14.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de “Pessoas Jurídicas (CNPJ);

14.3.2. Prova de regularidade fiscal? perante a la'/tenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

3")
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Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional (PGFN). referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da Uniao (DAD) por elas administrados. inclusive aqueles relativos

a Seguridade Social. nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014. do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

14.3.3. Prova de regularidade com o lª undo de Garantia do Tempo de Serviço (F GTS):

14.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. mediante

a apresentação de cemdão negativa ou positiva com efeito de negativa. nos termos do Título
VIl-A da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto—Lei nº 5.452. de lº de
maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tstjListar/certidão:

14.3.5. Prova de inscrição no Cadastro de (.?-ontrihuintes Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante.. pertinente ao seu mmo de atividade e compatível com o objeto contratual;
1436. Prova de regularidade com ªst-.iªazendzr triz-;;ztdual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercicit'ycontrata ou Concorrer;

14.3.7. Prova de regularidade para com at Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova
Venécia/ES tica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item;

14.3.8. Caso o licitante seja considerado ismto 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:

l4.3.(). Caso o licitante detentor do menor preço seje qualilicado como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a :.ioeumentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade tiscai. mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

14.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniêneia, de e-mail e
atendimento ao Artigo 9“, inciso [I! da Lei 8.666/93:

a) Declaração de inexistência de tato superveniente impeditivo da habilitação. conforme
Artigo 32, _8 2“. Lei 8666/1993.
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b) Declaração de "proibição de trabalho noturno. perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos", com base fundamento no inciso XXXlll,
do artigo 7“. da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda
Constitucional n“ 20/1998 de a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

. e) Declaração para notificação de decisões proferidas no procedimento. que terão validade
para ciência inequívoca. produzindo eleitos para contagem de prazos. através de
DECLARAÇAO de e-mail.

Obs.: A falta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa licitante no
presente certame.

d) Apresentar declaração expressa atestando que a. licitante não possui em seu quadro
societário servidor público da atim.jouempregado de empresa públi *a ou de sociedade de
economia mista, sendo de. sua inteira responsabilidade a lisealização dessa obrigação.

Obs.: Estas Declarações deverão ser'impressas em papel timbrado da licitante e entregues no
envelope “Ol" documentação. pois fazem parte dos" referidos documentos de habilitação. A
falta de timbre da licitante nas declarações não ensejará a inabilitação da empresa no presente

. certame.
14.5. Documentação relativa à Qualificação Técnica:

a) Certidão de. Registro da [impresa e seus Responsáveis Técnicos junto ao CREA (Conselho
l Regional de Engenharia. Arquitetura e ,f-Xgronomia):

al) A Licitante deveráapresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuições
conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA.

3.2) No caso de duaf: ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Juridica
emitidas pelo CRER em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas
serão inabilitadas. '- ' - -

ljl £;
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11.3) A(s) empresa(s) veneedoraisçi com sede fora do li,—“tado do Espírito Santo deverão
apresentar na ocasião da contratação sua—', ('ertids'ies e Registros e Quitação visados pelo
(“REA do estado do Ebpll'liO Santo;

(1.4) As Atribuições rl'ecnieus do(s) Re:—;portsáveiteis) 'i'eenico(s) indieado(s) deverão ser
semelhantes com os serviços listados na planilha de orçamento e com os itens de maior
relevância técnica e de valor significativo.

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

b.l) Atestadots) de desempenho anterior. eníitidots) por pensou jurídiea de direito público ou
privado. devidamente registradotsfi no CREA: acompamlmdots) das respectivas Certidões de
Acervo Tecnico (CAD, visando eertilfiear. :: l:1à_PA'CWl)ÍXi)E TÉCNICA DO PROFISSIONAL
da empresa proponente. bem como Comprovar o seguinte serviço prestado ou Similar:

a) Tirunte de barra de aço ancorado na l'UCii—il com resina de poliéster. D = 3; mm. tensão de
escoamento fr 686 MPA. tensão de ruptura 789 MPA lorneeimento. perfuração e
instalação:

b) Proteção de taludes rochoso.» eon.l telas metalicas de dupla torção com liga em 95% ZN e
5% AL -—— malha de 8x10em »— lorneeimeuto e instalação.

b,?) Os atestados relêrentes a earmeioade teenico—protis-sional poderão ser em nome de um ou
mais reaponsúveis téenicos. admitindo—se :: soma dos aíestados.

h.;i) O profissional detentor do(s) .rªatez—ztadow'r de lzizceeução de Obrats) detalhadots)
acompanhado(s) de sua(s) respectivo(s) Certidízoiôesl de Aeervo(_s) 'l“éenico(s') ou
devidamente Registradas) deve eomprovtidamente pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante. entendendo—se como tal:

- Socio: Comprovação aáravés de Certidão Srmplilieuda du .itmta Comercial atualizada.

— Diretor: Comprovaçãf.) atraves de Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou
cópia da publicação na imprensa da ata de eleição no caso de sociedades anônimas.

'.tt 'Ji
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- Empregado: Copia de chistro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e
registrada na DRT. zun'oos autentieadm.

- Responsável 'l'éenico: contrato de prestação de setºt-iços. ('ontin't'ne LEI No 9.876. DE 26
DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a. 5.8 da Lei n.” 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e

resolução do CONFEA n.“ lºl de 20 de março do lª)7t'l.

— Responsável Técnico: poderá ainda a lieitante apresentar declaração de contratação futura
do responsável técnico detentor dots) atestadots) apresentadots). desde que acompanhada da
anuência deste. devendo o contrato de prostaeão de scrt-iços 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(zs) rcsponsúveHcis) técnico(s) indieadots). para
desempenho de atividade pertinente a.- compatível com o objeto da licitação. atrai.-es de
Certidão de Acervo 'l'eenieo, emitida-pelo CRE/'t, acompanhada dos respectivos atestados ou
atestados fornecidos por empresas ['it'tiblieas ou privadas. em nome do responsável técnico.
desde que registrados no CREA. onde detem constar comprovação de. execução de obra(s) /
serviços compatíveis. com o objeto da licitação.

l5. PROPOSTA DE PREÇOS:

líl. As propostas. sob pena de não serem eonnlderadas. deverão ser apresentadas em
envelopes fcchados (colado ou lacrado ';.

15.2. Em única N'lzt redigidas em linguagem clara. em papel timbrado do proponente. sem
emendas rasuras. entrelinhas ou ressalvas.

15.3. Data e assinatura da pessoa credenciada. do representante legal ou do responsável
técnico. na página tin-al; rubricada as domain paginas.
l5.4. Descrição clara e completa dos serviços ofertados. com as devidas especilicações.

15.5. Apresentar planilha de preço unitário e total por item., e o valor global da propogta. em
moeda nacional. em valores com (UZ) duas casas" decimais. utilizando as seguintes fórmulas
do Ollice Excel: Arred ou arredondar. parabaixoâ ou eonligarar o Office Excel em Arquivo ——-
Opções Avançado _. Ao calcular esta pasta de trabalho: Delinir precisão conforme exibido.
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Obs.: a não utilização das fórmulas acima citados na elaboração da planilha de preço não
acarretará a desclassificação da proposta apresentada.

l5.6. Periodo de validade da proposta. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
contados da data do abertura das propostas.

. [5.7. Declaração de que os pt'cªçOS' cotados são lixos. estando neles incluidos todos os custos
diretos e indiretos“ bom como quaisquer outras despesas. inclusive transporte dos materiais ao
local de entrega c tributos de qualquer natureza.

l5.8. Indicar nome ou razão social da propoiiéiitc, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida.
número. bairro., cidade. CEP. UF). telefone ": cndcnzço eletrônico ('e-mail).

OBS.: Solicita-sc que seja anexada à proposta de preços, a planilha de dados na forma do
Anexo Vl devidamente preenchido. com os dados gerais para efeito de confecção do
respectivo contrato. posterior paguincnth demais— atos necessários. sendo que a não
apresentação da referida planilha não doselásáiliéaiú & licitante.

15.9. AS LlC'l'l'AN'lES DIin-“RÁU APRlÉSlÉNÍÍÁR A Pl...!XNlLl-M CONSTANTE NO ITEM
6.1.4. DE ACORDO CUM A Al'Riª.Slier)ªil')A NO ENVELOPE DF. PROPOSTA.
GRANADA EM (' D.

Obs. A não apresentação do (“D juntamente com a proposta não desclassilicará & licitante.
podendo a mesma aprer-zentur o referido C D até 21 assinatura do Contrato. vez que tal exigência
é somente para CÚÍlSUllLt futuro do Engenheiro rcsponsíwcl pela fiscalização da execução do
objeto da presente licitação.

I(). DA MODALIDADE LlCl'I'A'lÚRlA:

16. i. Sugere—se & adoção da modalidade Tomada de Preço. sendo o tipo de julgamento Menor
Preço (ilohal. Regime de Execução; lndircuz: Eiiipr—ritutlii; puxar prcço global.

17. DAS SANÇÓES ADMINISTRÁTIVASZ
17.1; Com:—stc inli'ação administrmixºa. nos tcrmos da Lei nº 8.665)- do 1993. a CONTRATADA
que:
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l7.l.l. inexecutar total ou purciulnicntc qualquer dos obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

17.1.2. ensejar o mtardamcnto cla execução do objeto;

. falhar ou fraudar na cxccução do C-Jtlil'ílit);17.1. 9)

17.1 .4. comportar—sc de modo inidôneo: ou

Jrl7.1.- . cometer li'audc fiscal.

17.2. Pela incxccução total ou parcial do (.rl'rjrêto desce conuuto. & Administraçâo pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções: ' '
17.2.1. Advertência por escrito quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas icws. assim entendidos aquelas que não acarrctam prejuízos
signilicativos para o serviço contratado:

17.2.2. Multa dc:

17.211. (J.l% (um décimo porcento) até 03% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na cxccuçâo dos serviços. limitada a incidência a 15 (quinze")
dias. Após O décimo quinto dia e a critério da Adminigtmção. no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto. de forma & rontignrnr. nessa hipotcsa inexecução
total da obrigação 'dSHttnllda. sem prejuízo da rescisão unilateral da avença:

17.22.22. ().l'Vo (um décimo por cento) até 10% (dcz. por cento) sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execução do objeto. por período supcrior ao previ sto no subitem acima. ou
de inexecução parcial da obrigação assumidu;

17.21.13. 0.194) (um décimo por como) utú Wªl—6 (quina..- poi“ ccnto) sobre o valor adjudicado,
cm caso dc inexecução total da obrigação assumida;— —

172.24. 02% a 3.25%, por dia sobre o valor mensal do contrato. conforme detalhamento
constante das tabela:; ! c ;. abaixo: r:
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Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nosilens acima poderão ser alterados a critério
da autoridade.

172.25. 0.07% (sete centésimos por como) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e Cinco") dias autorizará &
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

[7.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de. contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração 'Pi'ih'licaopera e atua concretamente. pelo prazo deaté dois anos; "
17.2.4. Declaração de inidoneidadepara liuitaroo contratar com a Administração Pública”
enquanto perdurarem os moiivos dezerniinnnies.claf punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria nnloric'laaie que DpilCULl & perenidade. que será concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Corriratnnu-r pelos prejuizos causados;

17.3. As sanções previstas no:; subitens “3.3.1. 19.23 e 192.4 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de mulia. descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

l7.4. Para efeito de aplicação de multas às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela l

GRAU * ('( FR RESPON DÉNCIA
! . ' 0.22% ao dia Sobre o valor mensal do contrato
2 ' 10.492; no dia sobre o valor mensal do contrato
3 : 0.894) ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 ' “16% ao dia—sobre o wlor mensal do contrato

Biªl/bao dia sobre o valor mensal do contrato
:iJ,
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Tabela 2

FITEM

lx)

DJ

Ui

17.5. Também Ficam sujeitas às pcrmlidadcs (ln (tri. 87, i
empresas ou profissionais que:
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Departamento de Licitação e Compras
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Suspmdu ou interromper salvo motim (ici lbrça maior ou caso
ionuilu ns scniçns conliatuais pur dia ( por unidade: de?

atcrhdin (nto:

Manic!“ iunciunáiiu sem (ualiiicn (“10 .»("nu executar os servi os1 Ç
(()ntrutudns por (“mim.“ '(lLlÚ 6 pm (lia; '
Recusa—sc (( CXCLLHCH g(niç
scrvig) (* por dia“

(umpiir (i(i(|min(ição iuinml (m insinuação (()mplunentar (io
ólgxin iis((1ii7.(id(n pm (a(umnuu

Substiiuir emprua (»le (um s( ((induzu de mudo inwnvmienle ou
não ((((nda us n((('ssi(l(id(s (io serviçn. por iumioníirioc (por dia;

lCumprir quaisquer das itens do Edital (* seus Anexos não
' prcvislus ncsm tabela de muitas, (“após reincidência formalmente
nntiiicmla p(l(v órgãº lisuilizudur. por it(m(

indicar (- m( (nur durante (( execuçao do contrato os prupostow

piex isms no (dilui/emula“):

DESC Rig AO

Pcrmilii situação que crie (( pUbSihllidudL de causal dann iismo

lçsan (mpoml (ru cnnnquêmius Mais. por ocorrência:

(id(i«. imimulo pela fiscalização por

Para os itens a seguir, (içixar de:

LDO!" OCORQHC lil:

GRAUÍ

05

04

01

i e IV da Lei n" 81366” de 1993. as

l7.5.l. tenham sofrido condenação definitiva por planear. por meio ciclos—os. fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos:

[7.5.1 tenhum praticado atos ilícitos visando Li !i'usu'ar (as (irbjciivus da licitação;

17.5.3. demonstrem não possuir idoneidade: para contratar com (( Administraçãn em virtude de
atos ilícitos praticados.

()()
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17.6. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. se houver indícios de prática de
infração administrativa tipilicada pela Lei nº 128%. de lº de agosto de 2013. como ato lesivo
à administração pública naciorial ou estrangeira. cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente com despacho fundamentado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processu Administrativo de Responsabilização — PAR.

17.7. A apuração e ojulgameuto das demais infrações administrativas não consideradas como
O

ato lesivo à Adminislração júbliea n:»reional ou esàrangeira nos termos da Lei n
l2.846, de lº de agosto de 3313. seguirão seu rilo normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR não iníerl'ere no seguimento regular dos processos
administrativos especiricos para apura giro da ocorrência de danos e prejuízos a Adn'iinistração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.

17.9. A aplicação de qualquer da:—1 penalidades previstas realizar-se—a em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA.

O

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666. de 1993, e subsidiariamente a Lei n
9.784, de Wºº).

17.10. A autoridade competenie. na aplicação das saneoes. levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator. o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração. observado o principio da proporciona,idade.

17.10.1. As multas devidas eíou prejnnios causados; a Conlrmame serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou reeoiliidos ”em lavor'da União. ou deduzidos da garantia. ou ainda. quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobradosjudicialmente,

17.1]. Caso 0 valor da multa não seja sulicientc para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante. a União ou Entidade poderá cobraro valor remanescente judicialmente.
conforme artigo 419 do Código Civil. '

ól
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3 17.12. Caso & Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias. a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridadecompetente. ' '
17.13. As penalidades serão obrigamriamente registradas no SICAF.

. 18. REAJUSTAMENTO DE PREÇÚS:

18.l. Os preços são Erros e irreajustzíveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

18 2. Dentro do prato de vivencia do :.:ontratoe mediante solicitação da contiatada os preços
contratados poderão soirer reajuste apos-o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC
(Índice Nacional do Custo da Construção DIFGV) exclusivamente para as obrigações

iniciadas e concluídas apos :: ULOIYLHLLJ d:: anualitlnde
l8.3. Nos reajustes subsequentes ao o; inteiro. o: ':,tteueeno minimo de um ano será contado a
partir dos eleitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao diwlgaç ão do índice. de : .:ajustamento o ( UN 1 RAF/XNT F

pagará a CONTRATADA & importância: calculada pela ultima variação conhecida. liquidando

. a diferença correspondente tão logo seja divulgado o indice delinitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente. sempre que este ocorrer.

l8.5. Nas aferições finais. o indice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, ser:”: adotada em substituição. :: que vier a ser determinado pela
legislação então em vino:

l8.7. Na ausência de pievisão legal quanto ao índice substituto. as partes elegerào novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. por meio de termo aditivo.

18.8, O reajuste será realizado por apostilamento.

Avenida Vitória .:“34: Centro Novo “veneeiu— F S Cl l' 398700UU- Tel..(31) 3752—9004
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19. DA SUBCONTRATAÇÃU:

19.1. E. vedada & subçxmlmlução [Umi ou parcial para 'a. execução dos serviços. objeto deste
Contrato.

20. CONCLUSÃO:

20.1. A pianilha orçamentária. mcnwrial descritiw c demais peças encontram-se em anexo a
este pmjclo.

63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE. NOVA VENÉCIA

, OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÁO DA RUA CEARA

LOCAL: NOVA VENÉCIAIES

01 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

*A AMA- ,_ ,

01,52 MOVIMENTO DE TERRA E UMPEZA

oz : CON TENÇÃO os ' ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total Pardal (%)

' . Total Acumuudo (R$)

Avenida Vilar

Home—Page »”

“ml.-[esa PEREIRAAAIVIAAÇHADO - (3553? rãs-733519

DESCRIÇÃO VALORES (R$) ; «

301.01 ' INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

ÍotalAcumulado(ª/a) * A “ Total Financeiro (R$)

m NICIPIU m; xgnz-x wleizcm
F "uno m) ESPIRITO sum

Drparmmmtu dr Licitação e Compras
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ANEXO iV
TOMADA DE PREÇO N.“ 004/2022

MEMORIAL DESCRITI VU

| APRESENFMI iq

A AVANTEC Engenharia Ltda.. :coiada na Rtl-Zl Pedro Busatto. nº 9! . 2ª" Pavimento. Jardim
Camburi. Vitória—ES. inscrita sob o CNPJ n'ª" í)5.844.663x0()()i—06. em atendimento às
atribuições que Ihc são devidas. conforme & contrato firmado com a Prefeitura Municipal de
Nova Venécia, vem por meio deste encaminhar o Projeto Executivo de Engenharia de
Contenção de Talude — Rua Ceará, Nova Venécia — ES contendo os seguintes itens:

0 Mapa de i,.ocuiiytztção:

Estudos ( ieotécmcos;.

0 "Estudos 'l”opogt*atlicos;

. Projeto do Contenção:

' Orçamento.

. () Projeto Executivo é constituído pciots) seguintctat 'sOi'.llUC(S)I
. VOLUME 01 -— RELATÓRIO DE PROJETO;

. VOLUME ()2 _, PRUJÍÉ'ITÍ) DE, iÍ-ÍXiiCUÇÃU:

. VOLUME 03 ()RÇAMl-ÉNTI'Ú,

AVANTEC ENGENHARÍÃ um —
Eng. Civil Kleber Pereira Machado“
CREA: 7839-D/ES

z NÍAÉ'A iii-;. i.l_._[_';_i3[,,i;£,t( não

Apresenta-sc a seguir <= Aliaj)“ Liu ]muuíiazçúu ttcsiucondo o presente empreendimento no
contexto nacional e estadual. bom como a I'Ugifin (iC inscrçào. principais localidades e a rede

67
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ESTADO no “ESPÍRITO SANTO»
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Departamento de» Licitação e» Cºmpras

» ,de» transporte no entorno do município dé Nova Veneua/ES

3 ESTUIQOS GEQTÉCNICOS
3.1 Estudos Geológicos—»

A ocorrência geológica regia—nai da sede de NQVa VeneuajES é 6 Complexo Paraíba, do Sul
(poskz) associado ap Grupo Barreiras (Tb),— além Complexo Medina (pEYmYI) em seu * *
arredores (Figura 1)

340000 0000

Smam cow Í * mmgmm- _ __ _ «__ . _ 001000000
MAPA GEOLÓSÇCQ REGÍONAL _ _ LEGENDA _;

** ªªª Campina Paraibª do Sui Í

Geminiano Medina & Sede _de Nova VanéciaiES

G'runªo amigas».
Datum Horizohtalt SJRGAS2000.

F_050; 24 Hemisfério Sui

F xgura ! Mapa Geológico de Sanio' Antomo mumuplo de NOVA V enema.

Fonte: Adaptado de RADAMBRASÍL (1987),

* Í»? O» Complexo Paraíba do Sul foi submetida 0 www:. »CCÍDHOÍBrmalS ao lºngo de“ toda º P'
Cambríano Constltm () embasamento 330 éi—n'tu'rão móvel Atlântico; Expondo-se desde os *
limites dos estados de Minas Gerais e Bahla, até _o litoral sul paulista, estendendo—se pelos
estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro Conntltm importantes entidades morfológicas do
sudeste brasileiro, como a Serra do Mar; & Séna da Mantiqueira e a Baixada Fluminense. _ _ __ _
O Complexo Paraíba do Sul incluiria» meta mms :: diat'e'xitos, cujoS paleossemas são blºtltªS,_-_
e/ou homblenda—granada gnaisse e gnalsseºz kumgmcus, com mtercalaçoes de rochas- * . Í.

Avenidà Vitória, __º-n 347 Cchtro Ndva anéma—LS CEP: 29. 830—000 ”rei.: (2?) 375 43004
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calcissilieáticas. mármores quartizitos e nnlibolitos: c neossomas cujos leucossomas são
quartzri-leldspátietis'c e os melanossonms são ricos em biotita. Este complexo. considerado
como embasamento da regiao norte do Espirito Santo. teria se formado pelo metamorlismo de
material crustal preexistente, no Ciclo Brasiliano.

() Grupo Barreiras ocorre na unidade geoniorlologica dos 'l'nbulciros Costeiros. distribuindo—
se de oeste para leste. desde os sope's das eletacões cristalinas Pré—Cambrianas até as
proximidades do litoral ou até a Planície litorânea. quando esta se encontra presente. Possui
uma feição tubular tipica. resultando na denominação 'labuleiros Costeiros em função de sua
ocorrência próxima a linha de costa. De modo geral. o relevo plano apresentado pelos
tabuleiros e rompido por vales e depressões de dimensões x-ªariadus. preenchidos por aluviões.
por onde percorrem os rios e córregos que drenam & região. Os Tabuleiros Costeiros coincide
predominantemente com n litoloui; io Grupo Barreiras de idade terciário. composto por
arenitose argilitos semi consolidados de origem continental

Por lim. o Complexo Medina l'oi interpretndt—i como sin a turditeetônico c dese-rito como um
conjunto de biotitn granito porliroide 'oiotita granodiorito a tonnlito gnaissilicados e biotita
granitoide- de "ramilição média a grossa, equigranulaies a porliroides leucocráticos &
mesocrálicos com ou sem granada maciços a loliados. portadores de xenólitose enclaves
microgranulades.

3.2 Estudos Geotécnicos

()5 estudos « eote'enicos foram realizados c nn u iinulidadc de estabelecer as características
quantitativase equalitaliias (itflh' materiais para a e xecuçíio obra (terraplenagem pavimentação
e drenagem).e ainda subsidiar o dinitnsionannento do puximento das vias do municipio de
Nova Venécia/ÉS. Esses estudos lig-rncct-rnm os elementos referentes à qualidade dos
materiais existentes no subieitoftm-reno natural. atraves de suas caracteristicas [físico—
mecànicas que são obtidas nos ensaios laboratoriais de solos. Isso permitiu um conhecimento
sobre os solos que constituirão os corpos-dos—uterros.

Alem disso. foi possível identificar e qualificar as ocorrências de materiais. necessários a
execução da obra como as caixas de empréstimo, jazidas. pedreiras e areais.

3.3 Sondagem geotécnicn

/ Métodos utilizados

05 procedimentos animados durante e realização dos serviços procuram seguir ao máximo o
metodo se ensaio NBR 6484/1bv200l -,, Solo — Sondagem de simples reconhecimento com
SPT Método de ensaio.

Avenida Vitória, r1*'347_ Centro Novo Venécia—iªn. & l liª 3ª). 830 (JCTU- iel. .(27) 3752-9004
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Os equipamentos utilizados. ioram os skguinícs:

( Processo de perfuração

O processo de perfuração é iniciado LIÍI'ZWCS de trado ou cavaleiro. até a profundidade de
1.00m. seguindo—se & inslaluçào até essa prol'umlidudr. do primeiro segmento do tubo de

MUNICIPIO DE NOVA VENEC'ÍÁ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Slft“;<|..|yx|:ífxlewlcilv.»x. ni ADMINIRIRAÇÃU

Dvparlanwnto de Licitação e (“onipras

Sondagem a percussão

Equipamentos

tom: com roldanu c snrilho;

tubo de revestimento em aço com diametro nmninal interno de 67mm e diâmetro

nominal externo de 76mm;

haste de lmragcrn/pcnclração em aço com diâmetro nominal interno de 25111111 c massa

teórica de 3.23kg/m: »
amostrador padrão do diâmetro cxicmo de 56.81.1111] e diâmetro interno de 34.9mm:

cabeça de bater em aço:

trépano;

trado concha com ( l()()x'5)mm dc diíiniclro;

Irado helicoidal com diâmetro entre ('n'/mm : 731111";

medidor de nível de água:,

bomba motorizada e demais cr.le.iipaim'mos exigidos pelo método de ensaio.

revestimento dotado dc sapata cortante.

Quando o avanço da pcrlúração com emprego do irado helicoidal for inferior a 50 mm apos
10 min de operação ou no caso de solo não aderente ao trado, passa-sc no método de
perfuração por circulação de água. [dllll'rélll chamado de lavagem.

() material escavado é removido por mofo dc cirwlaçâo de água rcalizada pela bomba d'água
motorizada. através da CUHIPOSÍÇÉÍU dc perfilruf'ão.

“ Amostragem

Avenida Vitória nº 3 7. Ccniro. Nova Venécia—lã. ("Í-.P: 29330-000 - Tel.: (37) 3753—9004
lrlome—lªagc: "“i: i) _]ralf:5_llÃ_=..'v[l-v.'j;.i.l. 5.34.» _ºu' — ir—mail; Iicimmofiªrmvmfcnccia.cs.gov.br
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As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador padrão. As
amostras colhidas l'orznn aeomlicionadas em recipicmes proprios hermeticamente fechados e
foram encaminhadas para identificação táctil—visual no labor-munir) de mecânica de solos.

'/ Ensaio de penetração dinâmica

Os índices de: penetração foram obtidos pela cravaçno do amostrador padrão através de quedas
sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro do óãkg da altura de 75cm. até se

. atingir a penetração de ().45m. anotando—se o mimcro di: golpes necessários & cravação de
cada 0.1 Sm do referido amostrador padrão. ou conforme orientação da Norma Brasileira NBR
« 6484./'fev2()()l ..

“ Observação do nível de água freático

Foram realizadas determinações do nireld'águn treatieo coniorme o método de ensaio da
Norma Brasileira NBR—5484/fev30ll l. Gs resultados dessas determinações estão apresentados
nos perfis de sondagem em onera».

% Profundidade das perfurações

Profundidadcs estabeleeidas até o" impenetrável ao nepano ou conforme critérios de
paralisação estipulados em norma tecnica (item 0.4.3 alínea c da NBR 6484).

3.4 Avaliação Geotécnica

A avaliação geotécnica l'oi realizada com a linalidade de identilicar e estabelecer as principais

. caracteristicas dos materiais necessários para n exaonç'ão da obra.

3.5 Apresentação

Apresenta-se no Volume 02 — Projeto de Erecuçãv os resultados obtidos em formato A3 e
A4 (“ABNT“).

ESTUDOS TOPOGRÁl-"K'US

O estudo topográliiJo objetivou u preparação da base planialtimétrica cadastral
suficientemente detalhada para permitir o clcsenvolvimemo do projeto geométrico e demais
projetos correlatos.

Adiante esta apresentado descritivo no que tange & poligorml base e marcos georreferenciados.
base para a irradiação dos pontos. levantamento cadastral e do sistema de drenagem de greide
e grotas existente.

7l
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3.6 Implantação de Ruth: de Apoio Básico com Marco.» de ('nncreto

Em Maio de 2020 as equipes tbmi'n mobilizadas para o bairro Municipal no município de
Nova Venécia— ES e após- análise: c planejam-mto dos scrxiçms foram iniciados os trabalhos
de campo. Para o presente levantamento tupugrziticu foi i'icccssárin implantar. próximo à área
de levantamento. um murcn com GPS (icodésico (Base).

. O transporte de coordenadas para (' marco Base. foi feito através de uma triangulaçãogeodésica medida com o cquipmncnto GPS Prcxisn (dupla frequência « Ll e L2) da marca
Prexiso, modelo Prexiso, :: o equipamento Trimbic thRS da base de referência GNSS da
Rede Brasileira de Monituramcnlu Contínuo (RBMC): CEFE (RBMC- 93960).

. . . . ,...,?

Figura 2-—Reprcsentação da captaçãn de sinais dOShâliélilCS.

Foi feita uma sessão de rastreio no mudo estático com duração média de 40 minutos para
todos o marco.

OBS.: RBMC — Rede Brasileira dt: !N'kmitorcin'iento Continuo —— É a rede de vértices
Gcodésicos Brasileira, datada de i'cccpturcs GNSS (GPS e: GLONASS) rastreandº a
constelação de satélites GPS c GUJNASFQ. ximu qnt-tlm horas e sete dias por semana.
ininterruptamente. Os duelos observados pcios receptores da RBMC são disponibilizado.—; no
site do IBGE (wwwibgugovbt').

3.7 Pmccssmncntu tic Vctm'cs
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O processamento foi (“cito usando ('.» programa 'l'opccvi'ífolls da Topcon. A solução do
processamento de todos os vetores foi feita com lixação da ambiguidade.

3.8 Aj ustamento dc Vetor—:s

() ajustan ento dos (chores processados loi (cito com o (noglama Iopcon Tools. A injunção
do ajustamento foi (Ciªta (( paitir do vórtice (. EFI: (RB'VK -- ).3900) cujas monografias (oram
baixadas do site do lBGlçz (WWWÃbngOXbF). As comdcnadas dos x-értices do IBGE são
mostradas na Tabela I a seguir.

Tabela ] Coordenadas (losxutmp jo lBUl

SIS] EMA DE RF ! [: RÉ N( [A SIRGAS 200 () (W (38- 84)
Venice ( ATITUDE ( () NG! l ' 'D( . [ÉSÁI'E NORTE ALT. ELIPS.
CEFÉ âoºix' 3%; (600va 4()º19'luo37<'ªw 362.24 .724 7.753.574,912 14.314

() processamento e o Jiu ;tanienu: .ornm ((ªnos no s. stcma de referência WGS-84.

OBS.: As altitudes ortométricats (“al-;iituuos mais“); foram calculadas com o programa
MAPGEO-ZMS do IBGE. que apresentam uma “incerteza de: +]- l 7 cm.

As coordenadas dos marcos utilizado;—; para o cálculo da área estão apresentadas abaixo no
sistema SIRGAS 2000. Tabela 3 a seguir.

() Datum Planimétrico adotado foi () SIRGAS- 2000 — Sistema de Referência Geocêntrico
para as Américas O sistema dr: ptojoção a(l(.t ado loi o UTM — Universal 'Iªransvcrso
Mercator. fuso 24— M( — 390 “Gr

Tabela 2 — Coordenadas UTM dos Pontos de Apoio no Sistema S] RUAS 2000.

[[PONTO ESTE ' NORTE COTA] , 351 ' ' 7 És:"n' .
Díª” ” . _? 997,3«71((__ »I38,3.(i70 76177( _ (351 . — 7 931 76,964
(ºf? , 53,233?!» , (f:—9.167 ,- __

3.9 Inventário Fotográtlco

O levantanmnto topográtlco do nuwin (e pontos con, isnn (m pontos irradiados & paltir da
poligonal acima citada utilizando ;( L>tação loial [SOL isso método (onsistc em cadastrar
irradiações zt panir dos pontos de apoio geonretercnciados lançados em campo por meio do

Avenida Vitoria. n*" 347. Centro. Nova Xr'enc-cin—ljfà. CEP: 39830—000 - Tel.: (27) 3752-9004
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cadastro da poligonal c marcos gcuciéaicus.

Fzgura 3 — Represemação da cap 'ação J; imediações,

,:fxdiamc está apresentado o Mcmurªiui fotográt'lcn dc;- i “.runuuncnto planialtimétrico cadastral.
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Apresentação
Apresentar se no Volume 02 « Projeto de Execução (( LL ('antamenta Topográfco destacando
o presente e(((p(eendin(r(nto no ( ontexto ((((cionale estadual bem como a região de (nserção.
principais localidadese (( (ede (le ((((nspoue no (((tmno do município de Nova Venécia/LS.

(' gig).((c('( (5

Adiante. ((presente-(“.e :( metodologia completa (((.tolen (((( elaboração dos projetos executivos:

4.1 Projeto de (Torne-(mito;

4.2 PRUJEÍYC) DE (“ONYFNÇÁU

4.2.1 Introdução

Para manter (( segurança do entorm: ("oi“ ((e-(Jeu (:(((o (((((untír (( estabilidade dos taludes. (( fun
de assegurw (( seg (ranço (ius (ran-(((((th pes-sons que utilizzuão (( loealL “ das residências
plÓXÍnmS_ .; _; '. ' “((; (

.. fix"

Para o projeto em questão loi (:(an i»((( :( Lxeençao (ie reimçoo L taludes através de tirantes
passivos I(ata —se dL uma tecnico de Lontenção L(.( que (( (Ll'orço do (((aLiçoe L'obtido por meio
da inclusao (le ele(nentos. resistentes (“(s thsoLs (SL traçuo. Lstorços cortantes e momentos de
flexão.

O reforço previsto (((((nterá (( "(Li lil ( (((((rnl do' .: (me (((. não havendo (( necessidade de cortes.
aterros ou (( execuçªo de ((mu eomençno grande como muros de peso e muros de arrimo
apenas uma limpezne ((i((3lz((((e((t((d oa sulelíeiL (io talude (( lim de mellnnur (( execuçao da
contenção.

4.2.2 ("(nnlise d:: (“_“(nnenção

A esnahilidade de um “(alude (( inllneneindn por diversos fatores. dentre eles o tipo de solo.
geometria e inclinação do talude ((ssnn (( (limenzª(((((nrncnto dos elementos de reforço foi
realizado (( punir dnanáiis'L UCUICCIIÍLUC traçado :log» ((L—(((( (los taludes. A parti: desses dados.
foi reahmda (( análise de estonilidnde ((o Lquihhno limite. pelo Método dos ! alias. com ()
auxílio do software ((eoSlope. do pacote de soft—..“.ures du plataíbrma SLOPE/W 2020.

Foram feitas (erilie:.(ções em dor“ (:(-((:iricm distintos. (( (irn de conduzir (( análise de forma
eo(('(parativa. apresentando os ("atores de segurança correspondentes: (( primeiro considera uma
seção do talude em estudo sem o reforço e o segundo cenário apresenta (( seção anterior
acrescida dos reforços. Dessa forma, ("oi possia'el estnnar o.» eon(prin(entos necessários dos

Avenida Vitorio. ((' 337 ( ermo. Now “(ene-Li . l. 5 ( l P: 2Í1.83()0l)0— Tel.: (27)3 7517-9004
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tirantes de modo a obter um fator de segurança mínimo de 15.

Após a análise dos taludes existentes em todo o entorno da Rua Ceará. foram detinidus 4
(quatro) regiões de análises. onde deverá ser executada a estrutura de contenção. Os
comprimentos e resistência das barras, espaçamento horizontal e vertical entre elas foram
determinados a partir das análises realizadas e estão apresentados no projeto. As figuras
abaixo apresentam a análise de estabilidade de cada seção estudada, com o respectivo fator de

. segurança e a superfície critica de ruptura obtidos.

Figura 4: Resultado da superfície critica e o respectivo fator de segurança para a seçãº

. da Estrutura de Contenção 04.

8355 «sãº

——A—_'_—_7
Factorotª. '-
tem. 7
EU?- .T—
431577257
[1267—277
FJÍ'TÍ'VÉªB?
5528? zgrifazerem;
mao? 31?f
1317-1427;
1232? =

Figura 5: Resultado da superfície crítica e o respectivo fator de segurança para a seção
da Estrutura de Contenção 01.
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Pçª.:

0357355“
3355736“

Factor of Sa'eiy

IZB-333
51133243
D2437253
11253-263
0263—273
511273483
03253-293
51293303
IFCS-513
lailª-3

) .

Figura 6: Resultado da superfície crítica 'e o respectivo fator de segurança para a seção
da Estrutura de Contenção 02. ' -1

IPhi 1 :-"
D35—35.5º
[335.5-36“!

._4L_____._

Factor of Safety

. 2.64 . 2,74
2,74 — 2,84

E 2,84 - 2,94
[3 2.94 - 3.04
E] 3,04 - 3.14
ª 3.14 - 3,24
m 3,21 . 3,34

3,34 - 3,44
. 3.44 » 3.54
. .>. 7,54

Figura 7 Resultado da superfície critica e o respectivo fator de segurança para a seção
da Estrutura de Contenção 03. ,

4.2.3 l-lidi'osscnjieadura

Aplicação hidromecânica de uma massa pastosa composta por fertilizantes sementes.
camadas protetora. adesivo c matéria orgânica viva. A vegetação resultante deve ter
diversificados tempos de germinação e: características vegetativos que permitam. inicialmente
a cobertura do solo e que em seguida favoreçam a sua estabilização por um sistema radicular

Avenida Vitória: Ii" 347, Centro, Nova. VCIIikia-l-IS, CEP: 29330-000 « Tel.: (27) 3752—9004
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profundo e consistente.

A aplicação deve ser lançada comum jato d( alta pressão. essa massa adere (: cola na
superficie do terreno to! mando uma camada pioteto!!! que além de fixar as sementese demais
componentes funciona como um escudo p!oxisó! io contra a ação das intempéiies até !! eletiva
lixação da vegetação indicada.

A CON] RAI ADA deve nivelare !egularizar (: solo não (' recomendada a aplicação sobre
sul—eos erosivos ou ravinamentos ou mesmo sobre !!!ea Com deficiência de drenagem. Deve ser

feito o pieoteamento do solo fazendo pequenos orifícios com o canto da enxada ou outra
ferramenta a fim de aumenta! !! rugosidade do terreno tem!)! er a camada oxidadae lazer a
retenção das sementes que venham a se movimentar dexido a inclinação do terreno. Em
seguida a CONTRATADA deverá exeeutarajcalagen! do solo. para eliminar efeitos tóxicos
do alumínio e manganês presente no,—solo; além de corrigir a deficiência em cálcio e
magnésio. A calagem deve ser feita Cólill'LÍQijtgtãªS especiais de massa consistente. Para dar
início a hidrossemeadura o tanque acªbámos!!!) deve ser preenchido até sua capacidade
normal. em seguida deu ser ligado (! mistuxadm. que deve permanecer ligado o tempo todo.
visto que ocorrendo uma parada no. ÍÉÉÉFÚWÚFÉWO do misturador oeo1re a sedimentação dos
elementos da hidrossemeadura 'liaiztàat'lofriseos'de entupimento do sistema. () enchimento do
tanque deve seguir rigorosame1rteas(guinte sequência introdução de água acionamento do
aparelho agitador. adição do fertilizante. adição do ad(sivo tixadoi. lrbra de celulose.
sementes selecionadas para ltidrossemeadura. com tanque sempre em agitação. após a adição
de todos os insumos. completar o volume do tanque com água. A CONT RA'l'ADA deve

aplicar a mistura pulverizando uniformemente ! mistura aquosa sobre a superficie preparadaa() misturador deu esta! em (onstante movimente pa!!! garantir a suspensão do materiale
homogeneização da mistura do tanque A aplicação deve ser a mais uniforme possível das
partes mais altas para as partes mais baixas. evitando o empoçamento ou 0 eseorregamento da
mmtura.

O tbrneeimento e a entrega do !!!ateria'i. assi!!! como a execução dos serviços como a mão de
obra, maquinas e ferramentas são de TOTAL responsabilidade da CONTRATADA. devendo
também seguir as quantidades especificadas na composição de custo.

4.2.4- Apresentação

Apresenta—se no Volume 02 — Projeto de Execução. !! Projeto de Contenção em Formato A3.
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ANEXO V l
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(MODELO!

0A empresa . ingerita no CNPJ sob o n
por intermédio de seu representante legal. o(a) Sr.(a)

_ _ “#. portadodu) do documento de identidade nº ###_ ##.
inseritola) no CPF sob o nº ______# # #__—#=____»#'.v declara sob as penas da Lei. que cumpre os

requisitos legais para qualificação como # (ineluir a
condição da empresa: Microempresa (MB); ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou

Equiparado). conforme art. 3º dtici ':Cª'on_ip'ieinientar "'irº l23/2006, alterada pela Lei

Complementar nº 147/2014. e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos previstos no

_o“ 4" do referido artigo. estando apta & uéufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ans.

42 a 49 da citada Lei.

Declara ainda a intenção de usufruir. caso necessite. do prazo de regularização fiscal previsto

no artigo 43. g» lª' da Lei Compicmentar nº 147/20l4. estando ciente de que a não

regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito a

i contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

Local e data

( Representante Legal da empresa)
RG nº

Obs.: Esta declaração deverá ser “impressa em papel timbrado da licitante e entregue em
mãos ao(à) Pregoeiroúr) na ala do credenciamento.
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ANEXO Vl

TOMADA DE PREÇO N." 004/2022

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento. credencinmos o Senhor(a) . brasileiro.
estado civil, profissão. portador do CPF n-º___“___.,___,__" e da Carteira de Identidade n.º

para participar do procedimento licitatório consistente na TOMADA

DE PREÇOS N. “ 004/2022 do Munirípio de Nova Venécia podendo assinar atas e demais

documentos; apresentar impugnaçoes egrecursm; inclusive. renúncia expressa a recurso nas

fases de habilitaçãoe ciassiiicação. se for o caso: eainda, praticar todos os atos necessários

ao desempenho da representação no. ILÍU'ILO prochtanto licitatório.

de . de 2021.

Nome completo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VII
TOMADA DE PREÇO N.º 004/2022

MINUTA DO CONTRATO Nº.../2021

CÓDIGO CIDADES lES Nº 2022.052E0700001.01.0014

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
NOVA VENÉCIA E A EMPRESA

. ....................... ,COMO ABAIXO MELHOR
% afim.? SI- <DECLARAM.

() MUNICIPIO DE NOVA VFNFCIA — FSTADO DO ESPIRITO SANTO pessoa
jurídica de diIeitO público interno ineritO nO CNPJ nº 27.167.428/0001-80. sediado na
Axenida Vitória n 347. Centro. Nova Veteeia- ES. designado abreviadamente comO
CONTRATANTE neste ato repre untada pelo Excel:. ntíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ
WILER SILVA FAGUNDES brasileiro casado. entemmciro. Iesidentee domiciliado neste
Município. e do 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:
XXXR -mail: XXX tel XXX designada abreviadamente de CONTRATADA Iepresentada
neste ato pelo(a) Senhmt'a) XXX portad01( ('a) do CPF nº XXX e da CI nº XXX.
(Nacionalidade) XXX, (Estado Civil-) XXX.“ (Profissão) XXX. domiciliadOM) e residente na
Rua XXX. Bairro XXX, (Cidade) XXX. CEP: XXX. acordam e ajustam t'IrmaI' 0 presente
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS mediante as Cláusulas e condições que
reciprocamente se outOrgam e se Obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURIDICQ

I .I. O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666. com as alterações introduzidas pela Lei
nº 8.883/94. pelo Decreto nº 9412/2018. bem com» as disposições de direito privado
aplicável à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO

2.1. O presente contrato decorre tia Licitação. na 'meclalidadc TOMADA DE PREÇO.
processada sob o n." (104/2022. *
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1.0 presente contiuto tem por objeto contratação de empresa especializada para execução
de serviços de empreitada alobal eomfornecimemo de mão de obra e materiais, objetivando
a construção de talude na Rua Ceará, de umlo com o Contrato de Repasse " ",899491/2020
celebrado entre este Município e a União Federal, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Regional, representado pela (faixa Econômica Federal, conforme
especificado abaixo:

3.1.1. Os serviços de que se trata O caput desta Cláusula. desenvolver-se-ão através de Ordens
de Serviços especiiicas. & serem emitidas pela Prefeitura de Nova Venécia.

3.l.2. () presente contrato não poderá ser'objeto de cessão ou transferência. no todo. ou emparte. º ' '
CLÁUSULA ()UzARTA DO PRAZO DE EXE (.. UC ÃO DA OBRA E DO PRAZO DE
VIGENCIA DO (' ON TRA T0

4.1. () prazo de execução da o'õtosc'radc "S““,(ttrês) meses. conforme cronograma
t'isico-iinanceiro. que faz parte do processo. 'a contar do primeiro dia util subsequente à
autorização de início do empreendimento, expedida pela Caixa Econômica Federal. podendo
ser prorrogado desde que plenamente justificado. atendendo ao interesse e conveniência da
Administração.

4.2. () prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses. com inicio a partir da data de
assinatura do mesmo. ou seja de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX. prorrogável na forma dos
arts. 57. ãlº c 79, 55". do Lei nº 8.666/93. '

4.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma fieico— financeiro bem como de justificativa e

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste detendo ser tormalizada
nos autos do processo administrativo

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO

5.1. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pela Prefeitura de Nova
Venécia, o preço global pura r *alizaçãu dos serviços é de R$ (................)

5._ 7. Deverão ser computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os materiais a
serem utilizados:: sobre os scniços a serem realizados. bem como os custos dos transportes a
serem executados em raeão dos transportes de equipamentos e máquinas inclusive carga e
descarga correndo t: ti operação únicae exclusivamente pm conta risco e responsabilidade da
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Empresa vencedora.

5 3. Nos preços ora paetuados estão incluídos. sem qualquer ônus para Prefeitura de Nova
Venécia, todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação., bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais. comerciais. taxas. fretes.
seguros deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas. custas ou emolumentos que
incidem ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços.

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

6.1. Os preços são Eixos e irreajustáxªeís no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

6... 7. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada. os preços
contratados poderão soft er reajuste apos o "1th evno de um ano. aplicando— se o índice lNCC
(Índice Nacional de ( usto da Construção Dil GV) exclusitamente para as obrigações
iniciadas e concluídas apos & ocorréneiu'da unualidade.

6 3 Nos reajustes subsequentes ao primei: o. o inteiteguo mínimo de um ano será contudo a
partir dos eleitos financeiros do ultiinoTeajuste

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento. o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA & importância calculada pela última variação conhecida. liquidando
& diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente. sempre que este ocorrer.

6.5. Nas atenções finais. o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente. o delinitivo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado. será adotado, em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

o 7. Na ausência de prex isão leva] quanto ao indie esubstituto as partes elegerão novo indice
otieial. para reajustamento do preço do valor rem-ane eente, por meio de. termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado poropostilumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: oo PAGAMENTO

7. l. O pagamento dr. execução dos serviços. objeto deste Contrato. será efetuado da seguinte
format

7.1.1. Serão realizadas medições mensais pelo Engenheiro responsável pela Fiscalização do
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objeto deste edital pertencente ao quadro de serxidores deste Município com o
acompanhamento da (“()NIRAÍADA. até o 5“ (quinto) dia útil de cada mês as quais
compreenderão. integralmente. os seu iços realizados no mês imediatamente anterior.

7.1.2. Os pagamentos serão efetuados apos. o aceite do Fiscal do Contrato. atraves de medição
elaborada por ele atestando os serviços efetivamente executados. concluídos e aceitos A
planilha de medição dex era ser acompanhada da ataliação das atividades/obrae traduzirão o
estágio da obra quando da realização da mediçao.

7.1.3. Os pagamentos deverão ser efetuados atrzn es de transferência bancária em nome da
Contratada até 30 (trinta) dias após a apresentação a Divisão de Adminigtração de Convênios
de TODOS os documentos necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer
documento. a contratada sera comunicada para complementar a documentação exigida. cujo
prazo de pagamento contara a partit da entrega do(s) doe uinento(si) fal toso(s). Somente após a
referida entrega da complementação o- wnlratunte solicitará a contratada a aptesentação danota fiscal/fatura _
7 l _3 E No momento do pagamento cie qualquer das medições caso o recurso ainda não tenha
sido repassado pela Uniao F ederal a' lnánsférenola bancária somente será efetuada após o

repasse e autorização de pagamento pela ( aixa. Eeonômiea Federal.

7.1.4. ara o pagamento de qualuuer n. edição a (()NlRATADA devera apresentar os
seguintes documentos:

7.1.4.1. Nota Fiscal f" Fatura dos Serviços;

7. l .4. l . I. No espaço para oheervação da nota fiscal deverá constar:

a. Número do Conti ato de Repasse tirmado entre o Muni cípi0e a Uniao (CONTRATO DE
REPASSE Nº 899491/2t')2()/N1DR/(' Al-XA);
b. Nome do Programa do Ministério do Esporte. vinculado ao Contrato de Repasse
(PROGRAMA DliSlíNVOLVlMlÉN'lD RigiGlONAL 'l"[ÉRRlT(')RlAl,i F, URBANO):
c Número do PROCESSO L lCl'l'A'l'ORlO: '

(1. Número da TOM “DA DE PRE (US;e.Número do ( ()N (”R/X [O;
(. Objeto do Contrato;
g. Dados bancários em nome da contratada:

7.142. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Pública Federal, Estadual. Municipal.
l-"(li'l'S e Trabalhista:

(

7.1.4.3. Comprovante de quitação dos eneargrm trabalhimarç. a saber:
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a. Cópia das folhas de pagamento dos t'umrionários registrados na matrícula C [il da obra —
Cadastro Específico do lNSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários;

b. Cópia da (SPIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
constando a relação dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra. completa com
folha de protocolo:

(3. Comprovante de recolhimento do lªG'l'S:

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

7.1 .4.4- Comprovante de Recolhimento do ISS:

7.1.4.5 - Comprovante de Recolhimento do lRPJ';

7.1.4.6. Comprovante de Recolhimento do.£.'__Ut-“INS;

7.l.4.7. Comprovante de Recolhimento do 'INSS (GPS) da matrícula Cl.-il da obra e dacontratada; “a ª gªl , .

“"i . An“ .-, ':- .V.

7. 1 4.8. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.1.5. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar
atraves o seu recolhimento regular.

7.l .o. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da
Empresa.

7.1.7i Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços. além dos documentos
citados nos subitens 7. l .4 a 7. l .6. a ("()NWI'RA'RADA deverá apresentar:

a. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na .lunta
Comercial:

b. Comprovante de que providenciou junto ao CRliA-léS. a Anotação de Responsabilidade
"tecnica e o registro do Contra-ito. necessários à execução dos serviços:

e. Caso o Contrato a 'nha & possuir termos aditivos. seja de prorrogação de vigência. de prazo
de execução dos serviços ou de valor. a contratada deverá providenciar as respectivas ARTS.

d. Comprovante da matrícula CEI da obrajunto ao INSS:

Avenida Vitória. nº 347. Centro. Novo Venécia-[“S. CEP: 29830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
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7.1.8. Por ocasião do pagamento da última medição. a CONTRATADA deverá estar com
todos os impostos recolhidos em dia. inclusive o ISS referente a ultima nota liseal;

7.1.9. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos
comprobatórios de regularidade tributária. previdenciária e trabalhista constantes nos itens
anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA:

7.l.10. Após a ultima medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos
será efetuado o recebimento provisório:

7.1.1 3. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade 'leenica (ART) será feita pelo
encaminhamento à Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte;

7.1.12. Ocorrendo erros na emissão jitlo-doeumento liseal. o mesmo será devolvido a
CONTRATADA para correção. ficando__estabelccido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova "tatunL devidamente corrigida;

7.l.13. () Município podera deduzir dolpagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pela CONTRATADA. em decorrência de inadimplemento contratual:

7.1.14. O recebimento definitivo da obra ocorrera lit) (cento e cinquenta) dias apos a
conclusão dos serviços/recebimento provisórios;

7.l.15. () recebimento definitivo da obra Somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as
eventuais imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo
previsto no subitem anterior:

"lilo. () Municipio de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado. não sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem:

7.1 .1 7. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos. medidos e aceitos:

7.1.18. () contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa n.n 97I/2009 da
Previdência Social. Para quaisquer pagamentos serão exigidos os documentos de arrecadação
e quitação dos tributos. especialmente FGTS e INSS. observada as instruções dos respectivos
órgãos e ISS no Municipio de Nox-'a Xv'enecia/IÉS.

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANCÓES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666. de 1993, o
lieitante/adjudieatário que:

Avenida Vitória, nº 347. Centro, Nova Vencida-IFS. CEP: 29330-000 - Tel.: (27) 3752-9004
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a) Não assinar o termo de contrato. quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta:

b,) Apresentar documentação falsa;

8.l.l. Deixar de entregar os documento.—, exigidos no certame;

8.1 .2. Ensejar- o retardamento da execução do objeto:

8. l .3. Não mantiver a proposta”.

8.1.4. Cometer fraude fiscal:

8.1.5. Comportar-se de modo inidôneo. .

8.2. Considera-se comportamento inidôneo“ entre outros. a declaração falsa quanto as
condições de participação. quanto ao enquadramento como ME,/EPP ou () conluio entre os

licitantes. em qualquer momento da licitaçam mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.3. () licitante/adjudicatário que cometer'qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita. sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. às seguintes sanções:

8.3.1. Advertência por faltas leves. assim entendidas aquelas que não acarretem preiuizos
significativos para a Contratante; *

8.3.2. Multa de l()% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicadots) pela
conduta do licitante;

8.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão. entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de
até dois anos:

8.3.4. l,)eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar “am a .fxdministração Pública.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre
cute a Contratada ressarcir a Contratante pelos. prejuízos causados.

8.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.5. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. houver indícios de prática de infração
administrativa tipilicada pela Lei nº lflfãª-ió. de lº de ago.—ito de 2013. como ato lesivo a
administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo administrativo necessárias
a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente.
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com despacho l'undmncntado. para ciência, e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

8.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº l?..840. de l0
de agosto de 2013. seguirão seu rito normal na unidade administrativa

8. 7 () processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especil ieos para aptnoeao da ocorrência de danoso Lprejuizos à Administraçao
Pública Municipal resultantes de ato lLsivo cometido por pLssoa jurídica com ou sem a
participação de agente público.

8 8. Caso o valor da muito não Seja suliciente'pam cobrir os prejuizoas' causados pela conduta
do licitante. o Munieipio ou Entidade poderá eobror o xalor remanescente iudiciztlmente.
Lonlorme artigo 4l9 do ( odigo ( n- il.

8.9. A aplicação de qualquer das. penalidades previstas realizar—seat em processo
administrativo que assegurará o contrªditório 'e. “a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei nU 8.666, de 1993; eeubsidia'riamente na Lei nº 9.784. de 1999.

8.10. A autoridade competente. na aplicação das sanções. levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator. o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à
Administração. observado o principio da proporeionztiidude.

8.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.11. As sanções por atos praticados; no decorrer da contratação estão previstas no Projeto
Básico.

CLÁUSULA NONA: "A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

ª).]. A CONTRATADA é obrigado Li reparar, corrigir. remover, reconstruir ou substituir, da
suas expensas. no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veritiearem xicios.
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.

9,2. A eventual aceitação dos obras./”serviços" por parte do Contratante não eximirn u
Contratada da responsabilidade de quaisquer erros. iznperleiçoeb ou vícios que eventualmente
venham a se veriticar posteriormente. circunstâncias em que as despesas de conserto ou
modificação correrão por conta exclusiva da Contratada.

9.3. As obras/serviços deverão ser entregues em, perfeitas condições de. utilização. sendo que
todo o entulho e restos de materiais prmenientes da obra deverão ser retirados pela
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Contratada.

9.4. Executar. dentro da meihor técnica. os serviços contratados. obedecendo rigorosamente
às normas da ABNT. especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de
Nova Venécia.

() 5. Responder. ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior. por todo e
qualquer prejuízo que em decorrência da execução deste objeto. for causado aos imóv.eis
mobiliários equipamentose demais pertences do (()N [RAT ÃNIE ou de terceiros. ficando
certo que os ptejuizos exentualmente causados (serão ressarcidos;

9.6. Observar o uso dos equipamentos de segurança. por parte de seus funcionários. de
proteção individual e coletiva (EP! c EPC)“ que se fizerem necessários, conforme normas
vigentes. visando não permitir a ocorrência _de (! anos lisicosc mateiiais:

().7. Responsabilizar—sc exclusivamente por proyideneias e obrigações em caso de acidente de
trabalho, isentando o (“(')N'IªRA'i'ANTi-l de. qualquer responsabilidade:

9.0 A (“UNIR/UADX ptcierutu “nente seluionan, MÃO-DE—(JBRA LOCAL paraexecução dos seniços. J .
9.7. A CONTRATADA se compromete a não utilizar. em todas as atividades relacionadas
com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil. nos termos do inciso XXXIII do art.
7“ da Constituição da República. bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços. sob pena
de rescisao do contr (no.

9.8. A (ÍON'l'RA'l'ADA deverá apresentar. sempre que solicitada. a documentação relativa à
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas. inclusive contribuições

prev idenciáriase depósitos do FG [S para com geus empregados.

ª) º). [ stabe leee rnormns de segurança e tomar as prox idenc ias que visem ('( total segurança dos
operariosc (de etceiros no perímetro da obra.

9.10. Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representa—1a
junto a iiscalixação do Municipio de Nox-a Venécia'ES;

9. H. Retirar ou substituir qualquer Funcionário que não (“Stein atendendo a contento '(t
tlscaiização do Municipio de Nota Venécia Q:” 8 que lançará ;] devida _]ttstilicativa no diáriode obra: » »
9.12. Providenciar para que a obra tenha install-(açoes necessarias. tais como: sala para a
liscaiização; barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e
equipamentos necessários e suiielentes zt boa execução da obra:
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º).l3. Aceitar. nas mesmas condições contratuais. acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, conforme prevê o parágrato 1“. do Artigo 65 da Lei 8.666/93.

9. l 4. A publicidade do recurso devera ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra. ou
outro veículo de comunicação,

(HS. Comunicar ao CON'IRA'I'AN'lil-í, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos serviços ou comprometer a integridade do patrimônio público;

9.16. Não transferir a terceiros. por qualquer forma. nem mesmo parcialmente. as obrigações
assumidas. nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. exceto nas
condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

9.17. Não permitir a utilização de qualquerrrabalho do menor de dezesseis anos. exceto na
condição de aprendiz para os maiores dl:—quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno.“perigoso ou insalubre:

9.18. Manter. durante o periodo de mi.—gênciadocontrato. todas as condições que ensejaram a
sua habilitação e qualificação no certame licitatório; ' ' '

0.19. Manter os seus empregados uniformizados. identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção
individual. quando couber.

9.20. Atender as novas regras do Sindicato da Indústria da Construcao Civil (Sinduscon-ES).
referente a prevenção à covid-lº como forma de preservar a saúde. cumprindo todas as
normas e protocolos de segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga—se a:

10.1 .l. Exercer a fiscalização dos serviços por sera-*idores especialmente designados, na forma
prevista na lei n0 8666/03:

10.1,2, Responsabilizar-se pela comunicação. em tempo hábil. de qualquer fato que acarrete
em interrupção na execução do contrato:, _

l(). l .3. lifetuar () pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato:

10.1.4. Notitiear & CON [RA PADA por escrito. sobre imperfeições. falhas ou irregularidades
constatadas na execução do serviço para qUe sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias:
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ll). ] .5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do Contrato: “ ' “
10.1,6. Exigir () cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA. de
acordo com as Cláusulas contratuais e os termos de sua proposta:

10.1.7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas a observância
das normas ambientais vigentes:

[0.1 .8. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato. do Edital, especialmente do projeto
básico e seus anexos:

10.1.9. Zelar para que durante toda da vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações asàumidaSipela CONTRATADA. todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação '

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: I)A_AssIsrÉNCIA TÉCNICA E GARANTIA
J .

11.1. DA ASSISTÉNCIA TÉCNICA» ÉGAR—AN'I'IA nos SERVIÇOS

ll.l.l. .A. Contratada responderá pela solidez e segurança dos serviços realizados pelo prazo
irredutível de 05 (cinco) anos. assim como em razão dos materiais, nos termos do art. 6l8 do
Código Civil » Lei nº 104060002. '

1 1.1.2. A Contratada se compromete a executar a obra. objeto deste edital de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. projetos planilha orçamentária e memoriais apresentados. que
deram origem ao presente contrato. O inicio e término das obras dar-se—ão nos prazos
mencionados no cronograma físico—tinaneeiro apresentado e aprovado pela Administração.
cujo modelo encontra-se anexo ao presente Edital, principalmente com relação aos prazos.

11.2. DA GARANTIA CONTRATUAL

ll.2.l. Sera exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei II“
8666/1993. equivalente a, 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

1 1.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CON'l'RA'lÁ/ANTE. no ato de assinatura deste
Contrato os documentos relativos à modalidade da prestação da garantia;

11.2.4. No caso de reajuste do vajordo Contrato. a CONTRATADA deverá atualizar os
documentos relativos a garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 1 12.1;
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l I 2.5. A garantia prestada será rcstiluida ou liberada após o cumprimento imegral de todas as
obrigações contratuais. no prazo máximo de ()() (sessenta) dias.

CLÁU SU LA DÉCIMA SF (;UNDA: DA RES( [SÃO

lll. A Prefeitura de Nova Venécia podera rescindir administrativamente () presente
contrato na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78. inciso I a XII. da Lei n.“ 8.666/93.
sem prejuízo das penalidades peninentes e. sem que caiba a CONTRATADA direito a
qualquer indenização.

12.1.1. Se a Prefeitura de Nova Venécia julgar conveniente rescindir o presente contrato.
não havendo a CONTRATADA dada causa à Rescisão poderá fazê-lo mediante
comunicação escrita.( em antecedência de 10 (de;/.) dias da data da rescisão

12.131. Se a rescisão deste contrato. caiisaido pela CONTRATADA der prejuizo e/ou danos
diretos & Prefeitura (le Nova Venécia. prmnovcrá esta a responsabilidade daquela. visando o
seu respectivo ressarcimento. indepcndentcmente do disposto acima,

1.2.1.3. l'ica estabelecido que quaimnei importâncias erentuaimentc. devidas pela
CON I RATADA & Prefeitura de Nova & enéeia serão ' cobradas judicialmente. quando
esgotada a (ia administratiia.

12.2. () MUNICIPIO poderá rescindir o presente. Contrato, sem que assista a
CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos:

12.2.1. Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. especificações
ou prazos nos limites da razoabilidade.

1.2.3.2. lentidão no seu cumprimento. levando () MUNICIPIO & presumir (( impossibilidade
de conclusão dos serviços contratados nos prazos estipulados.

322,3. Atraso iniustiácado no inicio do SCMIÇU

ll. 2. 4. Paralisação do serviço sem justa causar. eprei ia comunicação ao MUNICÍPIO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

l3 1. AS despesas em que importam a execução do plesente contialo comerão pela seguinte
dotação orçamentária

ORGÃO: III) — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS
TRANSPORTES E DE l.ªRBANISM()

UNIDADE: 001 -— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS
93
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TRANSPORTES E DE URBANISMO
FUNÇÃO: 17 _ SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 -- SANEA MENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 11112 — lNFRA-ESTRU'HJ RA E SANEAMENTO
PROJ./ATIV.: 2.725 _ AÇÓES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO,

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
ELEMENTO DE DESPESA _ 4490510110011- OBRAS E INSTAÇÓESFICHA: 719 , .

. FONTE DE RECURSOS: 151031001000 — OUTRAS TRANSFERENClAs DE CONVENlos DA
UNIAO
IOOIDOOOOOO -— RECURSOS ()RDINÁRIOS

154004100000 — TRANSEERENCÍA DOS ESTADOS REFERENTE
RQE'êêTlª—il?5-JIEE;“ºLEº

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: BA F1BCAEIZAgAO

14.1. () CON'I'RATAN'I'IE fiscalizará os EErEiÇOE. através de seus órgãos COmpctcntcs, de
forma a [lazer cumprir, rigorosamente as cocidições do Objeto do presente contrato.

' 'n -,« Í." ' " - . '
[4.2. () contrato será fiscalizado purifúfªrdôiax swx-idores públicos municipais. sendo: fiscal

' titular «: suplente rcspcctivammúc. que 1'cspundcrà0 pcia fiscalização lécnica/opcracional.
.: - .- TITULAR . , , SUPLENTESERVIDOR _ . _ . _ _

Alípio Jamor de Menas l,..eonardo da Costa XHVICI'
. N” DECRETO ' 15.*')(13.de 4/1/2023 12.796. de IB,/if()3/2017

Nº MATRÍCULA 577396 74382
(“PI"N“ i778.464.60(i-35 . ; [3195254743
.“ .. Diretor do Dcparlanwnm de Técnico em Editicaçõcs/(Íhefc daiCARGO . . . , . .. . _ , 1 .* Planqamemo l;slrutcg1c0 [Jn-"15:10 de kngcnharla
Nº CREA , MG-(wªãís' 92/ D ' : [ÉS—44000/D
[VÍNCULO íCnnússiOriadn , . Í Et'ctivoxComissionado
14.31. ()s “SCQÍS serão nnmcadns atravérs de Pcmaria expedida pclo Gabinete do Prefeito &
ficarão encarregados de vcrilicar OELi'nTprinieauO'Gaza Obrigações da CONTRATADA. visando
assegurar que OS scrviçus sejam cxcçalados atundcndo aO estipulado pelo presente Contrato.podendo. inclusive: ' ' ' '

a) Recusar ou su:—Hur qualquer Scrwço executado em dcmcurdu com este Contrato ou que
94
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atente contra a segurança do pessoal ou bens do MUNICIPIO ou de terceiros.

h) Registrar no Relatório de Ocorrências (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar na
execução dos serviços. nele anotando “as observações ou notilicações cabíveis. assinando-o em
conj unto com o representante da CONTRATADA.

14.3. O aeoinpanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistent na verificação
da conformidade da prestação dos serviços. dos materiais. técnicas e equipamentos
empregados. de forma a assegurar o perfeito cumprimento do aiuste. que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contratante. especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666. de 1993.

14.4. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

w ' J., 1
14.5. Durante a execução do objeto. «) tiscal teenieo deverá monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos serviços para evitar _a,_ suadegeneraeão. devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correção“ das laltasg italia? e irregularidades constatadas.

14.6. O fiscal tecnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou. se for o caso. a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

14.7. Em hipótese alguma. será admitido que a própria (“(ÍJ'NTRATAIA)A materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.8. A CONTRATADA poderá apresentar justitieativa para a prestação do serviço com
menor nivel “de conformidade. que poderá ser aceita pelo tiseal tecnico, desde que
comprovada a exeepeionalidade da ocorrência resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 4

14.9. Na hipótese de comportamento contínuo de descontormidade da prestação do serviço
em relação a qualidade exigida. bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores“. “além dos; fatores redutores. devem ser aplicadas as
sanções à ('()N'lRATÉAD/X de acordo com as regras previstas no ato eom'oeatt'n'io.

14.10. () fiscal técnico poderá realizar avaliação diaria. semanal ou mensal. desde que o
período escolhido seja sutieiente para avaliar ou. se for o caso. aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.

Avenida Vitória. nº 347. Centro. Nova Venecia-ES. CEP 29830—000 « Tel.: (27) 3752—9004
Home-Page: aw,“_.riota).erige-j;c);.got .ijr, - lj,-mail: lieitaeaoiíiànovaveneciaesgov.br

ÁÉD



MUNICÍPIO DE NOVA VENECEA
ESTADO no nascituro SANTO

Si cai mam MUNICIPAL nt. ADMINISl R ici—io

Departamento de Licitação e Compras

14.11. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRA'liADA. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. ainda que
resultante de imperfeições técnicas. vícios redibitorios. ou emprego de material inadequado ou
de qualidade interior e_ na ocorrência desta. não implica corresponsabilidade da
CONFRA'I'AN'I'E ou de seus agentes. gestores e fiscais. de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666. de 1993.

14.12. Quando atendidos os termos do Contrato. 0 exercício da tiscalização pelo
MUNICIPIO. não importará cm abuso de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA. SUBCON'I'RATAÇÃO

lí]. É vedada & subcontratação total ou parcial para a execução dos serviços. objeto desteContrato. " ' '“
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DASALTERAÇÓES no CONTRATO

ló. l. Eventuais alterações contratuais reger-se—ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666. de
1993.

16.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e. no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento. ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICACAO

W.]. A Administração Municipal deverá publicar o resumo deste Contrato até o quinto dia
útil do mês subsequente ao mês de assinatura. na imprensa oficial. em conformidade com o
parágrafo único do artigo 61. da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO"

18,1. () Foro competente para conhecer quaisquer questões suscitadas no presente contrato e
com exclusividade. o da Comarca do lvlunicípio de NUM! Venécia — ES.

18.37 l", assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma. para o mesmo tim. na presença das testemunhas abaixo subscritas.
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para que produza os cícilos de dircilo.

Nova Venécia — IES. ..... dc ............. 3021.

. MI,,INICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
Prefeito

Nome da a:;ãlpreysià i CONTRATADA
CNPJÍMF n“

Nome do representante Ãchrcgentante Legal
U....“ .* ;ÇPE _nj'.

,“..«5“;':

«n
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ANEXO Vlll

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2022
PLANILHA DE DADOS CA DAS TRA IS

(Papel timbrado da empresa:)

Dados da Em
Razão Social

. CNPJEnde 0 Com
CEP
Fones / Fax
F."-mail

Site Internetlame SIM SIM ( N O »
Dados do Re esentante da E esa ra assinatura do Contrato se houver :Nome &

Car 'o
Naciunall de
listado em!
Pro lssâo
[finde o “em
CEP
lªme !” Fax
li.-mm
Carteira Identidade
( fãn Ex idol“. (th

Dados Bancários da Empresa:

1

1

!

Banco
Agéncia
Conta

Dados do Contato com a Em resa:
Nnme
Car o
[in e Com eto
(“

Fone Fax
lº.-ln a i I

Local e data
Assinatu na do Representante Legal e earimbn da empresa

() 8
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