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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022  
2ªRETIFICAÇÃO 

 
A V I S O  D E  R E C E B I M E N T O D E  E D I T A L  

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

 
 
 
 

 
AVISO DE RECEBIMENTO 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022  

2ªRETIFICAÇÃO  
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE DA RODOVIA 
ESTADUAL ES-137(RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO DE 
NOVA VENÉCIA/ES. 

Empresa: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

Estado: 

CNPJ: 
 

Telefone: 
 

Data da retirada do caderno de licitações: 
 

E-mail: 
 

Pessoa responsável/assinatura: 
 

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

M E N S A G E M 
Comunico à CPL o recebimento do Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 004/2022. 



 

 

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

 

 

2 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

 
CADERNO DE LICITAÇÃO: 

 
 

1. Fazem parte integrante do presente Edital: 
 
 
1.1. Anexo I - (Projeto Básico – Especificações do objeto); 

                             Anexo -     Anexo I.I   – Projetos Executivos; 
                                                Anexo I.II   - Planilha Orçamentária; 
                                                Anexo I.III – Memorial de Cálculo; 
                                                Anexo I.IV – Cronograma Físico-Financeiro; 
 
 

1.2. Anexo II - (Modelo de Proposta de Preços); 
 

1.3. Anexo III – ((Modelo de Declaração de Realização de Visita Técnica, este será 
fornecido pela PMNV)) 

 
1.4. Anexo IV - (Modelo de credenciamento para Representação); 

 
1.5. Anexo V - Declaração Conjunta de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação do presente certame, e que ainda está ciente das sanções que lhe poderão 
ser impostas; Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta e 
indireta; Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera; Não 
existe participação, a qualquer título, de dirigente ou servidor de entidades ou órgãos 
da Administração Pública Municipal no quadro da empresa licitante; Não possui em 
seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos.  
 

1.6. Anexo VI – (Modelo de Declaração de Enquadramento no Sistema Simples de 
Tributação Nacional em atendimento à Lei Complementar nº. 123/06); 
 

1.7. Anexo VII – (Modelo de Declaração de não possuir fato impeditivo de participação em 
licitação); 

 
1.8. Anexo VIII – (Planilha de Dados Complementares para Assinatura do Contrato); 

 
1.9. Anexo IX - (Minuta de Contrato); 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022  

2ªRETIFICAÇÃO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE 
CAPACIDADE DA RODOVIA ESTADUAL ES-137(RODOVIA DO CAFÉ), 
TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.  
 

PROCESSO Nº 568933, de 03 de agosto de 2022. 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0037 

 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, n.º 347 – Centro, Nova Venécia-
ES, através da Secretaria Municipal de Administração, de conformidade com o Processo no 568933/2022, 
torna público que realizará processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL”,  que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e as demais condições deste instrumento. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta. 
 
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 
 
PROTOCOLAR ENVELOPES: Entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 
habilitação no Protocolo Geral desta Prefeitura nos dias úteis, das 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 
15h00min de segunda a sexta-feira. 
 
Data e Hora Limite Para Protocolar 

Envelopes (obrigatório):          20/09/2022 às 8hs30 minutos. Expirado o horário de entrega 
dos envelopes no setor de Protocolos da PMNV, nenhum outro 
documento será aceito pela CPL. 

 
Data, Hora e Local da Abertura:                   20/09/2022 às 9:00 horas, na Sala de Licitações - CPL na      

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

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

1.1. A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e Lei Complementar 123/2066, bem como pelas cláusulas e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, os quais são partes integrantes deste instrumento, aplicando-se supletivamente as 
disposições de Direito Privado, no que couber. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. DO OBJETO 
 

2.1.1. O objeto da presente licitação é de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE DA 
RODOVIA ESTADUAL ES-137(RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO 
DE NOVA VENÉCIA/ES, de acordo com o Convênio nº 002/2022, celebrado entre este Município e o 
Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Departamento de Edificações e de Rodovias do 
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Estado do Espírito Santo – DER-ES, sob regime de empreitada por preço global e conforme 
especificações e condições descritas no Projeto Básico. 

 
2.1.2. O valor máximo orçado para execução dos serviços pelo Município de Nova Venécia é de R$ 
72.661.356,92 (setenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis 
reais e noventa e dois centavos). 
 
2.1.3. A licitação será realizada em lote único, conforme tabela constante do Projeto Básico, facultando-
se ao licitante a participação no lote devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
 
2.1.4. O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com o Projeto Básico (anexo I), 
Modelo de Proposta de Preços (anexo II), e Minuta de Contrato (anexo IX). 
 
2.1.5. O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Obras e Transportes, 
deste Município. 

 
2.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.2.1Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básico correrão por conta de dotação 
específica da Secretaria Municipal de Obras e Transporte conforme segue: 
 

ÓRGÃO: 110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES 
E DE URBANISMO 

UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES 
E DE URBANISMO 

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO 

SUBFUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA 

PROGRAMA: 0113 – URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO 

ATIVIDADE: 1.180 – PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E 
ACESSOS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO DE 
CICLOVIAS 

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FICHA: 670 

FONTES DE RECURSOS: 15200001000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 
ESTADOS 

 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 15400000000 – TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

 
2.2.2 No interesse da Prefeitura Municipal de Nova Venécia com devidas justificativas a prestação dos 
serviços poderá ser suprimida ou aumentada até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do ser valor inicial, 
facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no Artigo 65, § 1º da 
Lei nº 8.666/1.993 e suas alterações, e será admitido acréscimos e supressões na forma da lei § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, devidamente justificado por escrito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

3.1. Poderão participar desta licitação, as interessadas que detenham atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação, atendam aos requisitos mínimos de classificação das 
propostas exigidos e, ainda, as exigências para habilitação, requeridas neste Edital. 
 
3.2. Não poderão participar da licitação: 
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a) as pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º, da Lei nº 8.666/93; 
 
b) as empresas que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
c) tenha sido decretada a sua falência ou concordata; 
 
d) estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o Município de Nova Venécia ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua 
forma de constituição; 
 
e) seus sócios, procuradores, gerentes, administradores, prepostos ou vinculados, tenham sofrido 
qualquer penalidade administrativa e/ou judicial restritiva do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública na forma da Lei de Licitações, bem como aqueles que se encontram ou 
encontravam em exercício do munus de procurador (mandatário), administrador ou gerente de 
empresa(s) que tenha sofrido penalidade administrativa ou judicial restritiva do direito a licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 
 
f) empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
g) possuem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 
3.2.1. Será sumariamente excluída da licitação a sociedade empresária que:  

 
a) tenha sido constituída com abuso de direito, visando a burlar o impedimento de participação 
na licitação;  
 
b) possua, relativamente a outra concorrente, sócio(s) comum(ns) na participação societária;  
 
c) possua sócio(s) que detenha(m) relação de parentesco com sócio(s) de outra(s) empresa(s) 
concorrente(s) no certame licitatório;  
 
d) possua, entre seus sócios ou dirigentes, servidor ou membro da Administração do Município 
de Nova Venécia/ES;  
 
e) possua endereço comum à outra licitante concorrente;  
 
f) cuja sede, constante do seu contrato social, não tenha seu endereço confirmado após 
diligências;  
 
g) que, por qualquer motivo, se utilize indevidamente do privilégio assegurado às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte através da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, publicada 
no DOU de 15/12/2006.  
 

3.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

3.3.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 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. 

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

 
3.3.1.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
3.3.1.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 
 
3.3.1.4.4. 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 representante legal da licitante, conforme modelo 
constante do Anexo V, e a CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL comprovando sua situação 
de enquadramento, emitida em 2022, seguindo a previsão do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio. 
 
3.3.2.1. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja optante pelo 
Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar 
também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). 

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

 
CLÁUSULA QUARTA: DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
4.1. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 

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

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

 
4.1.1.1.1. Decairá do direito de impugnar este Edital o licitante que não o fizer até 02 (dias) úteis 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
 
4.1.1.1.2. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

 
a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ, 

em se tratando de pessoa jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato; 
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b) Procuração (quando for o caso); 
 
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada). 
 

4.1.1.1.3. Caberá a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/93. 
 
4.1.1.1.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
4.1.1.1.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais. 
 
4.1.1.1.6. A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo geral da Prefeitura de 
Nova Venécia/ES, nos dias úteis das 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 15h00min de 
segunda a sexta-feira, situada no endereço descrito no rodapé deste Edital ou enviada para o 
endereço eletrônico: licitacao@novavenecia.es.gov.br  

 
4.2. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 

4.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em 
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOCUMENTAÇÃO 
 

5.1. Os documentos de todas as fases, exigidos neste Edital, deverão ser apresentados em única via, sem 
emendas, rasuras ou sobrescritos. Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser 
declarado e assinado pelo representante legal do licitante. O órgão licitante não será responsável pela 
integridade de tais documentos que desatendam o disposto nesta Cláusula. 

  
5.2. CREDENCIAMENTO 
 

5.2.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da 
empresa, devidamente credenciado junto a Comissão Permanente de Licitação, por instrumento público 
(conforme modelo no Anexo IV) ou particular de procuração com firma reconhecida, exigindo 
concomitantemente, documento de identificação.  

 
5.2.1.1. Em sendo sócio proprietário, cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas deve 
apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, ou a última alteração consolidada 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores que prove essa condição. 
 
5.2.1.2. No caso de o licitante enviar representante, deverá apresentar Carta Credencial com firma 
reconhecida (MODELO ANEXO IV) e documento de identificação com foto.  

 
5.2.2. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de uma 
empresa. 
 
5.2.3. A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia não 
implicará a desclassificação do licitante, mas farão com que este fique sujeito às decisões tomadas pela 
Comissão Permanente de Licitação no decorrer dos trabalhos. 
 

5.3. DA HABILITAÇÃO 
 

5.3.1. Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar na data aprazada, os seguintes 
documentos: 
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5.3.1.1. Da documentação jurídica: 
 
5.3.1.1.1. Carteira de identidade do(s) proprietário(s) ou do(s) sócio(s); 
 
5.3.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
5.3.1.1.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 
 
5.3.1.1.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Ato Constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou; 
 
5.3.1.1.5. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
5.3.1.1.6. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum, estas serão 
INABILITADAS por ofender o Princípio da Competitividade. 
 

5.3.1.2. Da documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 
 

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

 
5.3.2.2.1. Para as Sociedades Anônimas: 

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

 
5.3.2.2.2. para outras empresas: 

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

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

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

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

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

 
5.3.1.3. Da documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
5.3.3.1. 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 à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 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; 
 
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 VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida 
por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao; 
 
5.3.3.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
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 fica 
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 fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
5.3.3.10.) 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. 

 
5.3.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniência, de e-mail e atendimento ao 
Artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93: 

 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, § 2º, 
Lei 8.666/1993 e suas alterações; 

 
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 XXXIII, do artigo 7º, 
da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei 
nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

 
c) Declaração para notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência 
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO; 

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

 
5.3.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos junto ao CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia); 

 
a.1) A Licitante deverá apresentar registro dos seguintes profissionais abaixo elencados, com 
as devidas atribuições conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA: 
 

a.1.1.) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista; 
 

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

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

 
a.4) As Atribuições Técnicas do(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(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.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico (CAT), visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL da 
empresa proponente, bem como comprovar o seguinte serviço prestado ou similar: 

 
b.1.1) Serviços de Reurbanização e Reabilitação de Vias Urbanas e outras vias de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos executados em 
rodovias federais, estaduais ou municipais, que poderão apresentar Atestado ou Certidão 
de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, executado em qualquer tipo de obra (não 
necessariamente rodoviária), conforme tabela de serviços e quantitativos abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

01 
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de 
rolamento – exclusive carga e transporte AF_11/2019 

02 Execução de passeio (calçada) com concreto desempenado 

03 
Corpo de BSCC 2,00 X 2,00M – altura do aterro 1,00 A 2,50 M – área e brita 
comerciais 

04 
Gabião caixa 2 X 1 X 0,50 M – pedra de mão comercial – fornecimento e 
assentamento 

05 
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita 
graduada simples – exclusive carga e transporte AF_11/2019 

06 
Gabião colchão espessura 0,23 M – pedra de mão comercial – fornecimento e 
assentamento 
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07 Corpo de BSTC D=1,00M ou superior – areia, brita e pedra de mão comerciais 

08 

Assentamento de (meio-fio, confeccionada em concreto pré-fabricado, 12 X 
30 CM, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 
1:3 (cimento e areia)  

09 
Bueiro metálico sem interrupção de tráfico – D = 3,00 M – chapa com epóxi – 
escavado em material de 1ª categoria – aterro rodoviário máximo = 3,60 M - 
travessia método não destrutível 

10 Escoramento valas com pranchas metálicas – área cravada 

 
 

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

 
b.3) O profissional detentor do(s) Atestado(s) de Execução de Obra(s) detalhado(s) 
acompanhado(s) de sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) ou 
devidamente Registrado(s) deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da 
empresa licitante, entendendo-se como tal: 

 
b.3.1.) Sócio: Comprovação através de Certidão Simplificada da Junta Comercial 
atualizada. 

 
b.3.2.)  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. 

 
b.3.3.)  Empregado: Cópia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado 
com foto e registrada na DRT, ambos autenticados. 

 
b.3.4.)  Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços. Conforme LEI 
No 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.º 5.194 de 24 de 
dezembro de 1966 e resolução do CONFEA n.º 191 de 20 de março de 1970. 

 
b.3.5.)  Responsável Técnico: poderá ainda a licitante apresentar declaração de 
contratação futura do responsável técnico detentor do(s) atestado(s) 
apresentado(s), desde que acompanhada da anuência deste, devendo o contrato de 
prestação de serviços entre o licitante e o responsável técnico ser apresentado para 
efeito de assinatura de contrato com a Administração, caso a licitante seja a 
vencedora do certame. 

 
b.4) Comprovação de qualificação do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s), para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 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 responsável técnico, 
desde que registrados no CREA, onde deverá constar comprovação de execução de obra(s) / 
serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

 
a) Qualificação Técnica – Operacional: 

   
b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, em nome da licitante, emitido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL da empresa 
proponente, nos seguintes serviços prestados ou similares: 
 

b.1.1) Serviços de Reurbanização e Reabilitação de Vias Urbanas e outras vias de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior aos executados em rodovias federais, estaduais ou 
municipais, que poderão apresentar Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, 
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executado em qualquer tipo de obra (não necessariamente rodoviária), conforme tabela de serviços e 
quantitativos abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADES 

01 
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, 
camada de rolamento – exclusive carga e transporte AF_11/2019 

2.250,00 m³ 

02 Execução de passeio (calçada) com concreto desempenado 12.970,00 m² 

03 
Corpo de BSCC 2,00 X 2,00M – altura do aterro 1,00 A 2,50 M – 
área e brita comerciais 

504,00 m 

04 
Gabião caixa 2 X 1 X 0,50 M – pedra de mão comercial – 
fornecimento e assentamento 

2.064,00 m³ 

05 
Execução e compactação de base e ou sub base para 
pavimentação de brita graduada simples – exclusive carga e 
transporte AF_11/2019 

7.170,00 m³ 

06 
Gabião colchão espessura 0,23 M – pedra de mão comercial – 
fornecimento e assentamento 

4.540,00 m² 

07 
Corpo de BSTC D=1,00M ou superior – areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

1.900,00 m 

08 

Assentamento de (meio-fio, confeccionada em concreto pré-
fabricado, 12 X 30 CM, sobre base de concreto simples e 
rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)  
 

19.130,00 m 

09 
Bueiro metálico sem interrupção de tráfico – D = 3,00 M – chapa 
com epóxi – escavado em material de 1ª categoria – aterro 
rodoviário máximo = 3,60 M - travessia método não destrutível 

51,00 m 

10 Escoramento valas com pranchas metálicas – área cravada 16.600,00 m² 

 
 
b.2) Para o cumprimento do item anterior, a Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA 
e/ou CAU será em nome do profissional, porém, a empresa executora constante na CAT deverá ser 
a licitante, podendo ser mais de uma CAT. 

 
b.3) Deverá ser apresentada Certidão de Registro e regularidade da empresa no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 5.194/66 e 
Resolução CREA nº 266/79 e/ou CAU Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, da região 
da sede da empresa, conforme o art. 30, inciso I da Lei Federal 8.666/93, na qual deverá constar 
em seu quadro técnico os responsáveis técnicos indicados para a presente licitação. 

 
b.4) Para a empresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federação, exigir-se-á o 
visto do CREA-ES e/ou CAU-ES. 

 
b.5) A licitante deverá apresentar a indicação das instalações do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação em referência, bem como 
da qualificação de cada um dos membros que se responsabilizarão pelos trabalhos, de acordo com 
o inciso II do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, bem como declaração de sua disponibilidade. 

 
c) No caso de dois ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como responsável técnico 
todas serão desclassificadas. 

 
d) Demais especificações necessárias ao cumprimento integral das obrigações previsto no 

Projeto Básico, em conformidade com o anexo I, sob pena de inabilitação; 
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e) As informações nos atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de comprovação de 
capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso de dúvidas, cabe valer-se a 
faculdade contida no § 3.º art. Da Lei 8.666/1993, e suas alterações, promovendo diligências, para 
saneamento dos fatos, se necessário.  

 
Da justificativa para exigência de atestado técnico-operacional. 
 

Para enfrentar o desafio de contratar uma determinada empresa que seja capaz de atender as 
necessidades de toda coletividade por meio da livre concorrência, com vistas a zelar pela supremacia 
do interesse público e observar aos preceitos intrínsecos aos Princípios da Administração Pública, em 
especial, ao que determina o Princípio da Eficiência no tocante à realização de obras de grande vulto, 
como é o caso da obra de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E 
MELHORIA DE CAPACIDADE DA RODOVIA ESTADUAL ES-137 (RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO 
ENTRE O KM 121 E 126 NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, o Município contratou empresa 
para desenvolver os anteprojetos de engenharia, memorial descritivo dos serviços e planilhas 
orçamentárias com vista a contratar um particular que seja capacitado para entregar o objeto desta 
licitação. Nos anteprojetos básicos de engenharia estão detalhados os serviços, as características do 
terreno onde as obras serão realizadas. Nos memoriais descritivos estão detalhados os métodos 
construtivos que devem ser observados na execução de cada serviço que compõe a obra e nas 
planilhas orçamentárias estão as especificações, quantidades e preços unitários atribuídos a cada um 
dos serviços necessários para realizar a obra o objeto do certame. 

Para que o interesse público seja alcançado por meio da efetiva entrega da obra, de acordo com as 
especificações dos projetos e memoriais técnicos, esta Secretaria Municipal de Obras e Transportes 
tratou de identificar os itens de serviços que, dentro do escopo da obra, apresentam maior 
probabilidade de apresentarem problemas relacionados à execução e, por consequência, prejuízo ao 
erário. A experiência acumulada durante o tempo no acompanhamento de obras com características 
semelhantes a esta que ora é licitada propicia, ao corpo técnico desta secretaria, concluir que o 
serviço de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente representam as parcelas da obra 
que exigem cuidado especial, dada a maior probabilidade de apresentarem defeitos construtivos 
decorrentes da associação de dois fatores relevantes: dificuldades inerentes a especificidade de cada 
um dos serviços e possível falta de experiência da empresa contratada para realizar a obra. Com 
base nestas informações foi realizada análise em relação às parcelas que seriam de maior relevância 
para a obra conforme os critérios adotados pelo método de Curva ABC, também denominado de 
Análise de Pareto, com vistas a reduzir as possibilidades de ocorrerem dificuldades relacionadas ao 
desenvolvimento dos trabalhos. De acordo com este método de análise os serviços de exigidos na 
capacidade técnica correspondem aos seguintes percentuais sobre o orçamento estimado para a 
obra: a)Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento – 
exclusive carga e transporte AF_11/2019; b)Execução de passeio (calçada) com concreto 
desempenado; c) Corpo de BSCC 2,00 X 2,00M – altura do aterro 1,00 A 2,50 M – área e brita 
comerciais; d) Gabião caixa 2 X 1 X 0,50 M – pedra de mão comercial – fornecimento e 
assentamento; e) Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita 
graduada simples – exclusive carga e transporte AF_11/2019; f) Gabião colchão espessura 0,23 M – 
pedra de mão comercial – fornecimento e assentamento; g) Corpo de BSTC D=1,00M ou superior – 
areia, brita e pedra de mão comerciais; h) Assentamento de (meio-fio, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, 12 X 30 CM, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia); i) Bueiro metálico sem interrupção de tráfico – D = 3,00 M – chapa com epóxi – 
escavado em material de 1ª categoria – aterro rodoviário máximo = 3,60 M - travessia método não 
destrutível; j) Escoramento valas com pranchas metálicas – área cravada. 

O critério adotado para a utilização do método ABC levou em consideração, não só o valor financeiro 
atribuído a cada etapa de serviço eleita como sendo parcela relevante da obra, mas também, a 
relevância técnica de cada um dos serviços em relação às dificuldades relacionadas com as 
circunstâncias físicas do local do terreno no qual os mesmos serão realizados (localização, altura, 
proximidade com residências e redes de distribuição de energia elétrica, dentre outras). Estas 
circunstâncias tornam premente a necessidade de o poder público contratar uma empresa que seja 
capaz de realizá-los e para isto, necessário que a mesma comprove possuir amplo domínio das 
técnicas construtivas relacionadas a cada serviço. Seguindo esta orientação, com amparo na 
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discricionariedade atribuída ao gestor público, foram determinados os critérios adotados para avaliar 
as qualificações técnicas profissionais e operacionais das empresas licitantes. Estes critérios foram 
estabelecidos com base, não somente no valor, mas, principalmente, na importância dos serviços que 
serão executados na realização da obra. No que tange à capacidade técnica operacional, há 
razoabilidade na exigência de comprovação de realização de serviços de natureza semelhantes 
àqueles eleitos como parcelas relevantes da obra, equivalente a 50% da quantidade estabelecida na 
planilha orçamentária regente da licitação. 

Será admitido às empresas apresentarem atestados tantos quantos forem os necessários para 
comprovarem terem realizado cada um dos serviços eleitos como parcela relevante da obra. 

As exigências relativas às qualificações técnicas das empresas e seus responsáveis técnicos decorrem da 
discricionariedade da administração pública e da boa prática em relação à responsabilidade dos agentes 
públicos incumbidos de dar destinação adequada às finanças públicas, além do que, não denota caráter 
restritivo a participação dos particulares na licitação e visam, tão somente, assegurar a supremacia do 
interesse público e propiciar controle sobre a qualidade e eficiência dos serviços realizados na obra. 

e) Declarações para qualificação técnica: 
 
e.1) Declaração do(s) responsável(is) Técnicos) aceitando a sua indicação realizada pela licitante; 
 
e.2) Declaração de compromisso da licitante de que terá disponível para a execução dos serviços 
previstos no Edital, ao menos, os equipamentos em conformidade com item 1.5.4 da IS N 004 do 
DER-ES, conforme Anexo I-03 (Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e do Plano de 
Trabalho), e item 8 deste Projeto Básico; 
 

e.2.1) A Prefeitura poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a 
complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de 
melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em reequilíbrio de 
custos; 

 
e.3) Declaração que conhece o teor dos seguintes Anexos, Normas e Instruções de Serviços do DER-
ES: 

e.3.1) Anexo I-03 - Instrução de Serviço Nº 004 N. de 09 de julho de 2015 - Determina a 
obrigatoriedade da apresentação do Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e do 
Plano de Trabalho; 

 
e.3.2) Anexo I-04 - Instrução de Serviço Nº 006 N. de 17 de agosto de 2015 - Procedimentos 
de realização de medição, inclusive quanto a obrigatoriedade de apresentar dos documentos 
técnicos e os inerentes a regularidade trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária para o 
encaminhamento das medições; 

 
e.3.3) Anexo I-05 DER-ES CR 006/2009 NR - Fiscalização Ambiental de Obras e Serviços de 
Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais; 

 
e.3.4) Anexo I-06 DER-ES CR 007/2009 NR - Controle Ambiental de Obras e Serviços; 

 
e.3.5). Anexo I-07 DER-ES CR 129/2018 - Norma para Avaliação de Desempenho de 
empresas contratadas. 

 
e.4) Declaração de Responsabilidade Ambiental: O Licitante deverá apresentar sua Declaração de 
Responsabilidade Ambiental destacando que: 
 

e.4.1) Conhece a legislação ambiental brasileira e do Estado do Espírito Santo, aplicáveis às 
obras rodoviárias, bem como as Diretrizes e Normas do DNIT, quando aplicáveis; 

 
e.4.2) Ratifica que tomou ciência das legislações que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente inclusive que: “o 
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preposto, dentre outros, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, 
deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas 
cabíveis”; 

 
e.4.3) Se responsabiliza pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às 
questões ambientais de sua responsabilidade, bem como pela elaboração dos relatórios e 
documentações relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos 
adicionais para a Prefeitura; 

 
e.4.4) Se responsabiliza pela obtenção e pelo efetivo atendimento às Licenças e Autorizações 
Ambientais de sua responsabilidade nos serviços, assumindo as condições de validade das 
mesmas sem custos adicionais para a Prefeitura; 

 
e.4.5) Se responsabiliza pela obtenção do registro de exploração de jazidas, pedreiras, usina 
solos, de asfalto e de britagem e suas licenças ambientais, e demais requisitos necessários à 
regularização dos serviços e ações previstas contratualmente, junto aos órgãos nos níveis 
Federal, Estadual, Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU e outros órgãos 
ambientais), quando necessários; 

 
e.4.6) Se responsabiliza pela obtenção de licença ambiental de bota-fora; 

 
e.4.7) Assume toda a responsabilidade pela execução das obras e dos serviços provisórios e 
permanentes de proteção ambiental, constantes ou não do Projeto, acompanhadas pela 
Fiscalização; 

 
e.4.8). Assume toda a execução e custos inerentes ao licenciamento, à conservação, 
manutenção e monitoramento ambiental das instalações, canteiros de obras, britagem, usinas 
e caminhos de serviço, no que couber; 
 
e.4.9) Assume, sem repasse para a Prefeitura, toda a responsabilidade por danos e ônus, 
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos serviços contratados, 
motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos; 

 
e.4.10) Assume o compromisso de permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no 
Parágrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90; 

 
e.4.11) Assume o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a 
documentação referente às questões ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir 
subsídios a eventuais demandas e garantir material informativo para apresentação aos 
órgãos ambientais e à Prefeitura, se necessário; 

 
e.4.12) Responsabiliza-se por solicitar as autorizações de supressão florestal, quando couber, 
junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo IDAF para 
as supressões necessárias às intervenções a serem realizadas, bem como pelas condições 
nelas estabelecidas; 

 
e.4.13) Tomou conhecimento de que os pagamentos das medições somente serão realizados 
se não houver Comunicado de Não Conformidade Ambiental CNCA para a obra/serviço, 
conforme estabelecido no Anexo I-05 DER-ES CR 006/2009 NR - Fiscalização Ambiental de 
Obras e Serviços de Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais; 

 
e.4.14) Tomou conhecimento que a fiscalização dos aspectos ambientais dos serviços será 
realizada pela Gerência de Desenvolvimento Sustentável e Segurança do Trabalho (GEDES), 
conforme estabelecido no Anexo I-05 DER-ES CR 006/2009 NR - Fiscalização Ambiental de 
Obras e Serviços de Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais; 
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e.4.15) Tomou conhecimento as licenças ou autorizações ambientais, bem como 
condicionantes impostas às mesmas, de responsabilidade da Contratada, também serão 
objeto da Fiscalização Ambiental a ser realizada pela Contratante. 

 
5.3.5.2. Das Visitas Técnicas Facultativas: 

 
5.3.5.2.1. Será facultado ao licitante visitar o local da realização dos serviços, mediante prévio 
agendamento pelo telefone (27) 3752-9019 (Secretaria Municipal de Obras e Transportes) ou 
(27) 99693-5404 Engenheiro Luiz Eduardo Paletta Gonçalves ou pelos e-mails:  
convenios@novavenecia.es.gov.br e planejamento@novavenecia.es.gov.br, no horário das 
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 
 
5.3.5.2.2. A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA 
TÉCNICA fornecido pelo Município de Nova Venécia-ES, emitido pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E 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 CREA, detentores de registro ou pelo 
representante legal da empresa. OU não havendo 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 à natureza dos trabalhos, 
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas com o órgão licitador. 
 
5.3.5.2.3. O 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 refletirão com exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de 
aditivos ao contrato. 

   
5.3.5.3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1) A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja cópia, esta deverá estar 
autenticada pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, 
designada pela Portaria nº 197, de 05 de fevereiro de 2021, ou em cartório, com o selo de 
fiscalização do poder judiciário, não se aceitando autenticação no momento da abertura; 

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

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

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 
 

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

 
9) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS 
OBRIGAÇÕES PREVISTO NO PROJETO BÁSICO, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I, SOB 
PENA DE INABILITAÇÃO; 
 
10) As informações nos atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de comprovação de 

capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso de dúvidas, cabe valer-se 
a faculdade contida no § 3.º art. Da Lei 8.666/1993, e suas alterações, promovendo diligências, 
para saneamento dos fatos, se necessário.  

 
CLÁUSULA SÉXTA: DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

7.1. Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente, digitada e redigida 
em língua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, 
rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo proposta no 
Anexo II;  
  
7.2. Indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico - se houver – bem como o nome e cargo de seu representante legal;  
  
7.3. Proposta com o prazo de validade não inferior de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
entrega dos envelopes.  
  
7.4. A licitante deverá fazer constar em sua proposta os valores em algarismo e por extenso (em caso 
de dúvidas será considerado o valor por extenso), utilizando-se até 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, devendo estar incluídas todas as despesas operacionais, tais como: impostos, custos diretos e 
indiretos, transporte, supervisão e gerenciamento do contrato, seguros, contribuições e obrigações 
sociais, trabalhistas e previdenciárias, com BDI incluso, os quais não acrescentarão ônus para a 
Prefeitura Municipal de Nova Venécia.  
                                                                                             
7.5. Declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias 
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação e do Projeto Básico, constante do 
Anexo I;  
  
7.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado.  
  
7.7. Os valores unitários de cada item a serem cotados pela(s) licitante(s) não poderão ser superiores 
aos mencionados e informados na planilha inicial constante neste edital e anexos, caso isso ocorra, 
a(s) licitante(s) terá(ão) sua(s) proposta(s) declarada(s) desclassificada(s).  
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7.8. Deverá ser apresentado, juntamente com a Proposta de Preços: o Cronograma Físico/Financeiro 
da obra e a composição dos preços unitários para cada item, Planilha de composição de BDI – 
Bonificação e Despesas Indireta, obedecendo às especificações e o prazo de execução, previstos no 
Projeto Básico, em conformidade com o Anexo I, sob pena de desclassificação.  
  
7.9. Ainda farão parte da Proposta de Preços as Planilhas Orçamentárias e composição dos preços 
unitários, Planilha de composição de BDI – Bonificação e Despesas Indireta, devidamente preenchidas 
como as recomendações já citadas e nos moldes do Anexo I.  
 
7.10. A Proposta de Preços, a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico/Financeiro e composição dos 
preços unitários para cada item, Planilha de composição de BDI – Bonificação e Despesas Indireta, 
deverão ser apresentados devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelos 
responsáveis técnicos profissionais exigidos no edital, sob pena de desclassificação;  
  
7.11. A licitante deverá apresentar declaração de que a empresa aceita todas as condições do Projeto 
Básico e que, caso seja declarada vencedora, executará a obra pelos preços unitários propostos e 
aceitos pelo CONTRATANTE;  
  
7.11.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título.  
 
 7.11.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital 
e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento, incluindo as situações informadas abaixo:  
  

a) Para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam 
previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes;  
  
b) Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras, de 
forma a permitir a perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos serviços licitados;  
  
c) Qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital;  
  
d) Apresentarem preços unitários e globais simbólicos, irrisórios, incompatíveis com os 
preços de insumos ou salários do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo a 
exceção prevista no parágrafo 3º do artigo 44 da Lei nº. 8.666/93 e alterações;  
  
e) Cujo preço total seja manifestamente inexeqüível conforme estabelecido no artigo 48 da 
Lei 8.666/93 e alterações;  
  
f) Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital, a proposta será desclassificada.  
 

g) O valor máximo estimado para esta contratação será de R$ 72.662.352,92 (setenta 
e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois 
reais e noventa e dois centavos), não sendo admitida proposta com valor superior, 
sob pena de desclassificação. 
 
h) Fornecer os dados cadastrais da empresa e de seus representantes legais para que, 
no caso de adjudicação favorável à mesma do objeto da licitação, possa ser elaborado 
o contrato de prestação de serviços/fornecimento de materiais. 

 
7.12. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua conferência e 
posterior rubrica das mesmas, por parte dos presentes. 
 
7.13. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Presidente da 2ª CPL. 
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7.14. O envelope de Proposta de Preços deve ser apresentado em envelope fechado (colado ou lacrado), 
subscrito: 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: (NOME DO PROPONENTE) 
CNPJ Nº: 

 
 
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 e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou marcar nova reunião para 
divulgação do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados. 
 
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 Preços, 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 até o término do período recursal de que trata a legislação pertinente em 
vigor, artigo 109, da Lei n.º 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 “02”). 
 
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 a conformidade 
das propostas com as exigências do edital de acordo com a Cláusula Sexta, desclassificará as propostas em 
desacordo com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação. 
 
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 classificação das 
propostas. 
 
7.7. Na data da divulgação das licitantes classificadas no certame, o Presidente lembrará o prazo para 
recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei n.º 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. 
 
7.10. A comissão de licitação examinará as propostas para verificar se estão completas, se não ocorreram 
quaisquer erros na sua elaboração e se os documentos foram adequadamente assinados.  
 
7.11. Erros aritméticos serão retificados 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: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;  
 
7.14. Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;  
 
7.15.  Caso sejam constatados erros de cálculos nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão 
de Licitação o direito de retificá-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 Edital.  
 
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, quer por omissão, 
quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas.  
 
7.19. A comissão de licitação julgará e classificará 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 Edital, 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 ofertada 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 à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma, nos termos da Lei 
Complementar Estadual nº 618/2012:  
 
7.21.1.  Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administração irá convocá-la para em 24 (vinte e quatro) 
horas apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame;  
 
7.21.2. 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 irá 
notificá-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; 
 
7.21.3. Exercido 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;  
 
7.21.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que 
apresentou a melhor proposta, na forma dos itens anteriores, serão convocadas as microempresas, 
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para que 
exerçam seu direito de preferência;  



 

 

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

 

 

22 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

 
7.21.6. Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos 
termos dos itens anteriores, será declarada vencedor o licitante que houver ofertado a proposta originalmente 
vencedora do certame.  
 
7.22. A comissão de licitação lavrará 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 
dúvidas.  
 
b) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, parágrafo 3°, da Lei n° 
8.666/93;  
 
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  
 
d) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequíveis;  
 
7.23.1.  Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores global e/ou unitários orçados 
pela Administração constante no Edital desta Licitação. 
  
7.23.2. Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, 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: 
 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração; ou  
 
b) valor orçado pela Administração.  
 
7.23.3. Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 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 especificações e dos custos dos preços unitários que apresentarem indícios de 
inexequibilidade, sem prejuízo de outras diligências que se apresentarem pertinentes.   
 
7.23.4.1. Será analisada a adequação da composição desses preços unitários às especificações dos serviços 
constantes na Planilha orçamentária e no Projeto, sendo desclassificado o licitante que não atender a 
convocação para adequar a composição apresentada, no prazo de 03 (três) dias úteis, vedada a alteração 
dos valores unitários e global da proposta.  
 
7.23.5. Em qualquer caso, será assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa para que comprove, 
no prazo de 03 (três) dias, por meios tecnicamente legítimos, a exequibilidade de sua proposta.  
 
7.24. A Comissão de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas 
satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência ou existência de 
conluio.  
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7.25. Qualquer proposta de preços elaborada em desacordo com o estipulado neste Edital desclassificará a 
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 poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após 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. 
 
7.28.1. Quando todos os licitantes forem considerados desclassificados, o órgão licitante poderá fixar-lhes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada dos vícios que motivaram a 
desclassificação.  
 
7.29. É facultado à Comissão, em qualquer das fases da 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 Comissão serão processados na forma prevista no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
8.2. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá, quando proferido o julgamento, 
manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso, o qual constará obrigatoriamente na ata dos 
trabalhos. 
 
8.3. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase de habilitação ou de classificação, se 
dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de 
divulgação do resultado, e também nos demais casos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
8.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 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, nos dias úteis das 08h00min 
às 11h00min e de 13h00min às 15h00min de segunda a sexta-feira. 
 
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 ou por autenticação direta pela 
Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, para representar a empresa 
recorrente, com a devida qualificação da empresa e de seu representante legal. 
 
8.7. Os recursos interpostos em desacordo com as condições deste Edital não serão conhecidos. 
 
8.8. O recurso da decisão 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, eficácia suspensiva.  
 
8.9. Será franqueada aos interessados, desde a data da publicação deste Instrumento, vistas ao processo do 
mesmo, no endereço, dia e horário de atendimento externo na Prefeitura de Nova Venécia/ES, citados nas 
DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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CLÁUSULA NONA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. A adjudicação será feita por MELHOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.2. A Administração se reserva ao direito de adjudicar no todo ou em parte, o objeto licitado, em função dos 
elevados interesses da entidade e o publicará no quadro de avisos da Prefeitura de Nova Venécia. 
 
9.3. Caberá ao Prefeito de Nova Venécia, a homologação dos resultados apurados pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 
 
10.1. A Comissão Permanente de Licitação comunicará ou notificará as empresas licitantes das decisões 
tomadas pela Comissão ou pela autoridade competente, através de servidor do município ou pela Empresa 
Brasileira dos Correios e Telégrafos ou e-mail. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DILIGÊNCIAS 
 
11.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
11.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da documentação e/ou da proposta apresentada, 
com relação a dados que importem em modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas 
destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
11.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma 
e/ou multiplicação, bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do 
item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
 
11.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta de preço somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CONTRATO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE 
VIGÊNCIA  
 
12.1. O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico-
financeiro, que faz parte do processo, a contar do primeiro dia útil subsequente à autorização de podendo ser 
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração. 

 
12.1.1 Para atendimento a Manifestação Técnica – COEN/SECONT Nº 029/2020, páginas 18/29 e 
19/29, quando da adequação do Cronograma Físico-Financeiro pela empresa melhor classificada no 
certame, o percentual das 3 últimas parcelas deve permanecer em no mínimo igual a 10% (dez por 
cento) do valor total da obra. 

 
12.2. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2023, contado a partir da data de sua assinatura, 
tendo em vista que o Convênio firmado entre o Município e o Estado tem vigência até a citada data, podendo 
ser prorrogado condicionado à prorrogação do Contrato de Repasse e desde que haja plenamente justificado, 
atendendo ao interesse e conveniência da Administração. 
  
12.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente 
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 
 
12.4. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato, 
nos moldes do Anexo VII. 
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12.5. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da notificação do órgão licitante, sob pena de convocação do licitante que o seguir na 
ordem classificatória, para assinatura do contrato nas mesmas condições oferecidas pela proposta 
vencedora. 
 
12.6. O prazo de que trata o item 12.2, da Cláusula Décima Segunda, poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pelo órgão licitante. 
 
12.7. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o contrato conforme item 12.2, 
poderá ficar impedido de participar de um próximo processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de 
acordo com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS 
 
13.1. Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessários serão circunstancialmente 
justificados, observado o disposto na Lei nº 8.666/93 e na minuta do Termo de Contrato (ANEXO IX). 
   
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. O contrato será fiscalizado por 2 (dois) servidores públicos municipais, sendo: fiscal titular e suplente 
respectivamente. 
 

SERVIDOR 
TITULAR SUPLENTE 

Luiz Eduardo Paletta Gonçalves Leonardo da Costa Xavier 

Nº DECRETO 17.556, de 11/4/2022 12.796, de 13/3/2017 

Nº MATRÍCULA 79217 74382 

CARGO Subsecretário Municipal 
Técnico em Edificações/Chefe 
da Divisão de Engenharia 

GRADUAÇÃO Engenharia Civil Engenharia Civil 

Nº CREA MG-70732/D ES-44000-/D 

VÍNCULO Comissionado Efetivo/Comissionado 

ESCOLARIDADE Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 

 
14.2. O contrato será fiscalizado através dos fiscais indicados, a qual a rodovia/obra se insere, com atribuição 
de exercer a coordenação técnica, administrativa e a fiscalização. A Contratada deverá prestar toda 
colaboração e fornecer todos os dados e informações necessárias e solicitadas pela Fiscalização para o 
desenvolvimento de suas atividades. A Fiscalização relativa aos Serviços e Obras compreende basicamente 
as atividades de verificação dos controles tecnológicos realizados pela Contratada, incluindo o 
acompanhamento dos ensaios para controle de atendimento às Especificações de Obras e Serviços, 
Especificações dos Produtos, às normas vigentes e aos requisitos contratuais, como atendimento do 
cronograma de obra. 
A Fiscalização da Prefeitura poderá ser apoiada por empresa supervisora contratada. A Contratante decidirá 
quando e onde será mais conveniente realizar as inspeções e notificará a Contratada responsável pela 
execução dos serviços sobre os problemas encontrados. 
 
14.3. A Fiscalização verificará o atendimento as instruções de serviço N° 004 (9 de julho de 2015), CR 129-
2018, IS-N 010 (de 23 de agosto de 2016), do DER/ES e ao Planejamento da Obra. 
 
14.4. A Contratada deverá prestar contas a Prefeitura, por meio de reuniões mensais de acompanhamento e 
Relatórios Mensais de Atividades, sobre a gestão das atividades contratadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO PAGAMENTO 
 
15. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

 
15.1. As medições da obra deverão ser requeridas pela Contratada, junto ao protocolo da Prefeitura e serão 
realizadas mensalmente pelo Engenheiro responsável pela fiscalização do objeto do edital, pertencente ao 
quadro de servidores deste Município, com o acompanhamento da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil 
de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente anterior. 
 
15.2. Os pagamentos serão efetuados após o aceite do Fiscal do Contrato, através de medição elaborada por 
ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha de medição deverá ser 
acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o estágio da obra quando da realização da 
medição. 
 
15.3. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização de 
obras, todos os insumos e transportes, mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos e veículos, 
bem como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritórios e canteiros, lucros e bonificações, 
de acordo com as condições previstas nas Especificações e Normas indicadas no Edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 
executados 
 
15.3. Os pagamentos deverão ser efetuados através de transferência bancária em nome da Contratada até 
30 (trinta) dias após a apresentação à Divisão de Administração de Convênios de TODOS os documentos 
necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer documento, a contratada será 
comunicada para complementar a documentação exigida, cujo prazo de pagamento contará a partir da 
entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente após a referida entrega da complementação, o contratante 
solicitará à contratada a apresentação da nota fiscal/fatura. 
 

15.3.1. No momento do pagamento de qualquer das medições, caso o recurso do convênio ainda não 
tenha sido repassado pelo Governo do Estado, a transferência bancária somente será efetuada 
após o repasse do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – 
DER. 

 
15.4. Para o pagamento de qualquer medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 

15.4.1. Nota Fiscal / Fatura dos Serviços, emitida com os seguintes dados: 
 

a) Nome: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 
b) CNPJ: 27.167.428/0001-80 
c) Endereço: Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES 
d) CEP: 29.830-000; 
e) Telefone: (27) 3752-9001 

 
15.4.1.1. No espaço para observação da nota fiscal deverá constar: 

 
a. Número do Convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado (CONVÊNIO Nº 
002/2022/DER-ES/MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA); 
b. Número do PROCESSO LICITATÓRIO; 
c. Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA; 
d. Número do CONTRATO; 
e. Objeto do Contrato; 
f. Dados bancários em nome da contratada. 

 
15.4.2. Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
Trabalhista; 

 
15.4.3. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber: 
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a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra – 
Cadastro Específico do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários; 
 
b. Cópia da GFIP – 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; 
 
c. Comprovante de recolhimento do FGTS; 
 
d. Comprovante de Recolhimento do PIS. 
 
e. Comprovante de Recolhimento do ISS; 
 
f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ; 
  
g. Comprovante de Recolhimento do COFINS; 
 
h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula CEI da obra e da contratada; 
 
i. Comprovante de Recolhimento da CSLL; 

 
15.4.3.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar 
através do seu recolhimento regular. 

 
15.4.4. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da 
Empresa. 
 
15.4.5. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos documentos citados 
nos subitens 15.4.1 a 15.4.4, a CONTRATADA deverá apresentar: 

 
a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta 
Comercial; 
 
b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica e o registro do Contrato, necessários à execução dos serviços; 
 
c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de 
prazo de execução dos serviços ou de valor, a contratada deverá providenciar as respectivas 
ART’s/RRT’s. 
 
d) Comprovante da matrícula CEI da obra junto ao INSS; 

 
15.4.6. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os 
impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a última nota fiscal; 
 
15.4.7. 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; 
 
15.4.8. Após a última medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos será 
efetuado o recebimento provisório; 
 
15.4.9. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) será feita pelo encaminhamento à Prefeitura da via da ART/RRT 
destinada ao contribuinte; 
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15.4.10. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida; 
 
15.4.11. O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 
 
15.4.12. O recebimento definitivo da obra ocorrerá 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisórios; 
 
15.4.13. O 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; 
 
15.4.14. O Município de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados 
os itens das propostas que assim se apresentarem; 
 
15.4.15. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos; 
 
15.4.16. O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 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 ISSQN no 
Município de Nova Venécia/ES. 

 
15.4.16.1. Será admitido o pagamento de uma porcentagem mínima de cada item de serviço, 
de acordo com a Instrução de Serviço IS DIT Nº 02/2004 – DNIT. Para os itens de serviços 
cuja unidade é km (extensão), no mínimo a contratada deverá executar 500 metros de cada 
serviço para que seja medido. Para os itens de serviço cuja unidade é conjunto (Cj) serão 
pagos conforme a execução de cada conjunto; 
 
15.4.16.2. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o 
andamento físico da obra e proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar 
o ritmo programado da obra, não sendo concedidos aditivos de prorrogação de prazo em 
decorrência de atrasos injustificáveis, remunerando o mesmo percentual de pagamento da 
execução financeira com o percentual de pagamento da administração local. 
 
15.4.16.3. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada parcela de serviço 
serão aqueles estabelecidos pela PMNV e não poderão ser modificados pela Contratada. Não 
serão considerados quantitativos de serviços superiores aos indicados nos Critérios de 
Pagamento; 
 
15.4.16.4. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, 
equipamentos e encargos; 
 
15.4.16.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 
Município; 
 
15.4.16.6. A Contratada deverá apresentar relatório mensal, contendo as exigências do item 
1.6 da IS 04 de 09 de julho de 2015 (Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e 
Plano de Trabalho); 
 
15.4.16.7. A Contratada deverá apresentar as informações exigidas nas instruções IS 03 
(Documentações das Medições e das Faturas) e IS 06 (Procedimentos para realização de 
medição). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DOS 
PROJETOS 
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16.1. Os prazos e critérios para execução dos serviços e recebimento dos projetos estão previstos no Projeto 
Básico, anexo a este Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS PENALIDADES 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 
 

17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
17.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
 
17.1.5. cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA 
as seguintes sanções: 
 

17.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para 
o serviço contratado; 
 
17.2.2. Multa de: 

 
17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 
17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
 
Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério 
da autoridade. 
 
17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) 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 a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 
 
17.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
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17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
 
17.2.4. Declaração de inidoneidade 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; 

 
17.3. As sanções previstas nos subitens 24.2.1, 24.2.3 e 24.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 
Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no edital/contrato; 

01 

 
17.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 
 

17.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
17.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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17.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

 
17.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional 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 Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR. 
 
17.7. 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 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
17.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
 
17.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
17.10. 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 princípio 
da proporcionalidade. 
 

17.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 
17.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
17.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
17.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA: DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA 

 
18.1. A Contratada responderá durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos pela solidez e segurança do 
trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, de acordo com CC/2002, artigo 618. 
 
18.2. A Contratada se compromete a executar a obra do objeto deste edital de acordo com o cronograma 
físico-financeiro, projetos, planilha orçamentária e memoriais apresentados, que deram origem ao presente 
contrato. O início e término das obras dar-se-ão nos prazos mencionados no cronograma físico-financeiro 
apresentado e aprovado pela Administração, cujo modelo encontra-se anexo ao presente Edital, 
principalmente com relação aos prazos. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
19.1. A CONTRATADA deve garantir a execução deste contrato em modalidade prevista no art. 56, §1º, da 
Lei nº 8.666/93, no valor equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá à 
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando ou 
reforçando-a conforme necessário. 
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19.1.1. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato de assinatura 
do Contrato. 
 
19.2. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60(sessenta) dias após a 
assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme § 4º do art. 56, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
19.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a 
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura de Nova Venécia, nos termos da 
legislação vigente. 
 
19.4. As garantias em dinheiro deverão ser recolhidas por meio de depósito bancário através da CONTA 
CORRENTE Nº 17.716.648, AGÊNCIA Nº 0129, BANCO BANESTES, em nome da Prefeitura de Nova 
Venécia, CNPJ nº 27.167.428/0001-80. 
 
19.4.1. 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: DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
20.1. Os licitantes poderão ser atendidos no Prédio da Prefeitura, no endereço descrito no preâmbulo deste 
Edital, durante o horário normal de expediente, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
20.2. Somente terão validade, para efeito de elaboração da documentação e propostas, as solicitações de 
esclarecimentos feitos por escrito ou via e-mail a Comissão Permanente de Licitação e por ela respondidas, 
também por escrito ou via e-mail, sob a forma de notificação circular dirigida a todos os licitantes, assim 
como, também só terão validade os recursos feitos apenas por escrito e impugnações por escrito e via e-mail. 
 
20.3. O simples comparecimento à Licitação implicará na afirmação do licitante de que está de posse, 
conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, não encontrou discordância 
nos dados e condições fornecidas. 
 
20.4. Não será permitida a participação na Licitação, de consórcio ou grupo de empresas, ou de empresas 
subcontratadas. 
 

20.4.1. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não 
significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. 

 
20.4.2. No presente caso, a vedação se faz justificada para afastar a restrição à competição, na 
medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o 
número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para 
manipular os preços nas licitações. 

 
20.4.3. Não obstante a participação de consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja 
considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória. Devem ser 
consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade 
que torne restrito o universo de possíveis licitantes, o que não é o caso. Ademais, reitera-se que a 
participação de consórcio poderia provocar restrição ao caráter competitivo do certame. 

 
20.4.4. Inegavelmente, embora seja menos frequente, é possível que, em alguns casos, não reste 
outra escolha à administração licitante a não ser vedar a formação de consórcios. Por exemplo, em 
um serviço, extremamente técnico (o fornecimento e a operação de uma modalidade específica de 
satélites militares), que somente seja prestado por duas ou três empresas especializadas. Assim, o 
exemplo apontado demonstra, mais uma vez, que a justificativa para a vedação ao consórcio no caso 
é legal. 

 
20.4.5. Reitera-se que no caso, a admissão do pacto consorcial pode viabilizar a coligação de 
empresas que antes seriam adversárias naturais, restringindo-se assim o número de potenciais 
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licitantes e, conseguintemente, a própria competitividade do certame, o que, por fim, acaba 
dificultando sobremaneira, senão impossibilitando, a contratação da proposta mais vantajosa possível 
para a Administração Pública.  

 
20.4.6. Assim, tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 
escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8.666/93, que em seu artigo 33 
que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela 
promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em 
consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os 
princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

 
20.4.7. Nesse sentido: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO DE SECRETARIA 
MUNICIPAL. SUSPENSÃO POR DETERMINAÇÃO DO TCE. VEDAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. A admissão ou não de consórcio de empresas em licitações e contratações é 
competência discricionária do administrador, que pode validamente vedar a participação 
de consórcios quando o objeto não seja considerado de alta complexidade ou vulto, 
segundo pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União. (TJ-RO - MS: 
00124076420148220000 RO 0012407-64.2014.822.0000, Relator: Desembargadora 
Ivanira Feitosa Borges, Data de Julgamento: 06/07/2015, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/07/2015.) 

 
20.5. A Prefeitura de Nova Venécia se reserva também o direito de transferir, por despacho motivado do qual 
dará ciência aos interessados, adiar e anular a presente licitação, em qualquer de suas fases, bem como de 
desistir da adjudicação de seu objeto, sem que desses atos resultem qualquer direito à reclamação ou 
indenização por parte de qualquer licitante. 
 
20.6. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas ficarão sujeitos à interpretação da CPL. 
 
20.7. A Lei 8.666/93 e demais alterações regerão as hipóteses não previstas neste ato convocatório. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 
 
21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, para esclarecer dúvidas 
oriundas desta Licitação, ficando expressamente vedada à eleição de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja ou venha ser. 
. 
Nova Venécia – ES, 11 de agosto de 2022. 
 

 
 

FAGNER BAINO 
Secretário Municipal de Obras e Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signed usin
g DigiSigner
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

 
PROJETO BÁSICO 

 
1. OBJETO: 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de empreitada global com 
fornecimento de mão de obra e materiais, objetivando a Execução das Obras e Serviços de Implantação, 
Reabilitação e Melhoria de Capacidade da Rodovia Estadual ES-137 (Rodovia do Café), Trecho entre o 
km 121 e 126, em Nova Venécia/ES, de acordo com o Convênio nº 002/2022, celebrado entre este 
Município e o Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Departamento de Edificações e 
de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES, sob regime de empreitada por preço global. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
 
2.1. As vias (ruas, avenidas e rodovias), assim como a calçada, é um elemento urbano que deve ser 
interpretado como suporte de múltiplos usos. Não sendo esta classificada apenas como um elemento 
funcionalista para a circulação de veículos e pedestres, mas também como local de relações permanentes 
entre os usuários. Trata-se de um componente estruturador das cidades, de suas formas de desenvolvimento 
e de suas relações com o meio urbano. 
 
2.2. A melhoria da capacidade com implantação de vias laterais da referida rodovia entre os quilômetros 121 
e 126, além de toda urbanização e paisagismo, iluminação viária e urbanística, ciclovia e pista de caminhada, 
trará certamente um enorme benefício para o Município de Nova Venécia e regiões vizinhas. 
 
2.3. Além de fazer parte da malha viária por onde transitam pessoas com diferentes destinos ao trabalho, 
onde se concentram empresas do ramo de granito e outras, haja vista a considerável produção dessa rocha, 
o que implica no grande tráfego de máquinas e caminhões de carga, além de visitas de empresários diversos, 
o que proporcionará incentivo na criação de áreas comerciais e industrial. 
 
2.4. A rodovia também é utilizada por turistas de cidades vizinhas, que se deslocam para as regiões 
litorâneas, bem como também é meio viário de acesso a diversos pontos turísticos de nosso município. 
Sendo assim, com a melhoria da capacidade viária, proporcionará mais conforto e melhor qualidade de vida 
tanto para os munícipes quanto para os demais usuários das vias. 
 
2.5. Importante destacar que a obra é de grande vulto, de natureza estruturante, e tem como objetivo dar 
dignidade não só a população, mas até mesmo aos empresários da região, eis que o local não é sequer 
calçado em sua grande extensão, o que muitas vezes gera pouco atrativo para que investimentos sejam 
feitos no Bairro. 
2.6. Impõe destacar ainda o benefício a toda a coletividade, entendida esta não apenas como os munícipes 
de Nova Venécia/ES, mas sim a toda a população de forma geral que passa pela região, sendo que as 
melhorias de infraestrutura dessa natureza são de suma importância para que haja o crescimento sustentável 
e de forma ordenada, sendo que a obra além de todo o impacto que causará, será de uma utilidade sem 
precedentes e de uma importância ímpar. 
 
2.7. Por fim, justifica-se a importância da obra, tendo em vista os impactos causados pela pandemia e a 
desigualdade na distribuição na renda local, se faz necessário investimentos na área de infraestrutura de 
maneira que tais investimentos possam proporcionar atratividade dos diversos setores da economia, 
ofertando maior diversificação da oferta de serviços, de maneira a contribuir na redistribuição da renda local. 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
3.1. Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básico correrão por conta de dotação 
específica da Secretaria Municipal de Obras e Transportes conforme segue: 
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ÓRGÃO: 110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES 
E DE URBANISMO 

UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES 
E DE URBANISMO 

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO 

SUBFUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA 

PROGRAMA: 0113 – URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO 

ATIVIDADE: 1.180 – PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E 
ACESSOS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO DE 
CICLOVIAS 

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FICHA: 670 

FONTES DE RECURSOS: 15200001000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 
ESTADOS 

 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 15400000000 – TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
 
4.1. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2023, contado a partir da data de sua assinatura, 
tendo em vista que o Convênio firmado entre o Município e o Estado tem vigência até a citada data, podendo 
ser prorrogado condicionado à prorrogação do Contrato de Repasse e desde que haja plenamente justificado, 
atendendo ao interesse e conveniência da Administração. 
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
5.1. O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico-
financeiro, que faz parte do processo, a contar do primeiro dia útil subsequente à autorização de serviços, 
expedida pelo município, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse 
e conveniência da Administração. 
 
5.2. Para atendimento a Manifestação Técnica – COEN/SECONT Nº 029/2020, páginas 18/29 e 19/29, 
quando da adequação do Cronograma Físico-Financeiro pela empresa melhor classificada no certame, o 
percentual das 3 últimas parcelas deve permanecer em no mínimo igual a 10% (dez por cento) do valor total 
da obra. 
 
6. INÍCIO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
6.1. Deverá ser informado o nome do Engenheiro Responsável Técnico, CPF, CREA, ART, endereço e 
telefone de contato. Entende-se como Engenheiro Responsável Técnico aquele que estará presente de forma 
contínua no empreendimento para atendimento a qualquer solicitação da Fiscalização e ainda irá registrar 
todas as informações diárias relativas ao empreendimento (Assinatura no Diário de Obras). 
 
6.2. A emissão da Autorização de Serviços fica condicionada a apresentação das licenças e/ou autorizações 
ambientais necessárias, quando couber. A Autorização de Serviços deverá conter no MÍNIMO, o SERVIÇO A 
SER EXECUTADO, local e prazo de execução (ou data para início e fim do serviço), e deverá também a 
Assinatura do Engenheiro Responsável Técnico pela execução do serviço. 
 
Observação: A Autorização de Serviços das Obras deverá ser emitidas em 3 vias, sendo a 1ª VIA da 
CONTRATADA, a 2ª VIA da FISCALIZAÇÃO e a 3ª VIA da Pasta do Contrato. 
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7. EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 
7.1. No local das instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução dos serviços a equipe 
técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais informados abaixo, compondo a equipe 
mínima o engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços: 
 
7.1.1. Engenheiro Civil Sênior 
7.1.2. Encarregado Geral 
7.1.3. Técnico de Estradas 
7.1.4. Técnico de Segurança do Trabalho 
7.1.5. Técnico de Meio Ambiente 
7.1.6. Almoxarife 
7.1.7. Auxiliar de Serviços Gerais 
7.1.8. Laboratorista 
7.1.9. Auxiliar de Laboratório 
7.1.10. Topógrafo 
7.1.11. Auxiliar de Topografia 
7.1.12. Vigia 
 
7.2. A equipe da Administração Local corresponde a equipe técnica e administrativa necessária à execução 
dos serviços, composta minimamente dos profissionais informados acima, podendo ter outros profissionais 
acrescentados pela Contratada, sem ônus para a Prefeitura. 
 
7.3. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o andamento físico da obra e 
proporcional à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra, não sendo 
concedidos aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos injustificáveis, remunerando o 
mesmo percentual de pagamento da execução financeira com o percentual de pagamento da administração 
local. 
 
7.4. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da Licitante deverá efetivamente trabalhar na 
obra. 
 
7.5. A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por escrito à Prefeitura, 
devidamente justificada. Do profissional substituto deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico 
emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificação técnica compatível 
com a do substituído, certidão de quitação junto ao CREA, comprovação de vínculo com a Licitante, inclusão 
no quadro técnico, emissão de ART da Obra junto ao CREA-ES. 
 
7.6. As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas exigências do EDITAL 
para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do Responsável Técnico substituto, CPF, 
CREA e a ART. 
 
7.7. A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar as ações 
socioambientais coordenadas pela prefeitura e/ou outros órgãos públicos no sentido de mitigar os transtornos 
da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do empreendimento. 
 
8. EQUIPAMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO 
 
8.1. O equipamento mínimo necessário para execução da obra no prazo estabelecido pelo cronograma físico 
deve ser em conformidade com os serviços a serem executados e com as quantidades previstas, bem como 
com base no conhecimento das produções das equipes próprias. 
 
8.2. A Contratada deverá disponibilizar todos equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de 
que trata o objeto desta licitação, estando disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da 
contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Prefeitura, sempre que necessário. 
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8.3. Não haverá ônus para a Prefeitura qualquer necessidade de alteração dos equipamentos mínimos 
contidos na relação abaixo durante a execução das obras e serviços, uma vez que as produções dos 
equipamentos utilizadas pela Prefeitura para efeito de orçamentação são referenciais. 
 

EQUIPAMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO QTDE 

Acabadora de asfalto 01 

Automóvel Utilitário 01 

Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 01 

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) 01 

Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t 01 

Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) 01 

Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) 01 

Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) 01 

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) 01 

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 01 

Carregadeira de rodas modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente 01 

Carregadeira de rodas modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente 01 

Carreta com prancha 2040 45,0 t 01 

Conjunto moto bomba diam. 4" 01 

Demarcador de faixas a gasolina EGM CAF 800 L ou equivalente 01 

Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L 01 

Escavadeira EC 240 01 

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t) 01 

Furadeira elétrica de bancada 01 

Furadeira elétrica de impacto 01 

Grade de disco GA-24x24 01 

Grupo gerador 114/109 kva 01 

Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina 01 

Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm 01 

Laboratório de solos 01 

Laboratório de asfalto 01 

Motoniveladora modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente 01 

Retroescavadeira MF 86 TM 01 

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) 01 

Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) 01 

Rolo AP vib. liso de aço CA-25P 01 

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 01 

Rolo compactador de pneus CP 224 01 

Serra circular manual 01 

Serra circular 01 
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Tanque estacionário 20.000L 01 

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 01 

 Trator de esteiras com lâmina modelo D6N ou equivalente 01 

Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ 01 

Vassoura mecânica VM-2440 01 

Vibrador de imersão AA67 c/ mangote 01 

 
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
9.1. As especificações técnicas estão contidas nos seguintes anexos, que se encontram disponibilizados: 
 
9.1.1. Volume 1 – Relatório de Projeto; 
9.1.2. Volume 2 – Projeto de Execução – Tomos I a IV; 
9.1.3. Volume 3 – Memória Justificativa; 
9.1.4. Volume 4 – Orçamento de Projeto. 
 
10. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E PARÂMETROS DE DESEMPENHO: 
 
10.1. As quantidades a serem executadas estão apresentadas na Planilha Orçamentária e foram estimadas 
de acordo com as peculiaridades da execução do empreendimento. 
 
10.2. A aprovação dos Serviços pela Contratante, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e a 
Administração Pública. 
 
10.3. A Contratada será a única responsável pela precisão das informações, pela correta aplicação dos 
procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados. 
 
10.4. Toda e qualquer solução de engenharia apresentada e aplicada pela Contratada deverá ser 
previamente aprovada pela Prefeitura e atender ou superar as prerrogativas estabelecidas e adotadas no 
Projeto de Engenharia e neste Projeto Básico, nos quesitos de qualidade, eficiência, durabilidade, segurança, 
e níveis de serviço, atendendo solidariamente às normas e instruções aplicáveis. 
 
10.5. A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução do projeto de engenharia, ao 
acompanhamento e atestado dos serviços pela Fiscalização, aos relatórios de controle da qualidade, 
contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade 
do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes. 

 
10.6. A Obra será aceita se atenderem as suas respectivas especificações. O atendimento às especificações 
deve ser demonstrado pela Construtora à Fiscalização. 
 
10.6.1. Responsabilidade da Contratada em relação à Qualidade da Obra 
 
10.6.1.1. A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações apresentadas neste 
Projeto Básico, as contidas no Projeto de Engenharia e as adotadas pela Prefeitura, os quais serão de sua 
responsabilidade. 
 
10.6.1.2. Ocorrendo qualquer avaria na pavimentação ou qualquer outro defeito precoce no pavimento e/ou 
durante o período de garantias especificadas em normas para os serviços e/ou materiais, a Contratada 
responsável pela execução, deverá promover os reparos, consertos, substituições, proporcionando o 
refazimento das mesmas sem ônus para a Prefeitura. 
 
10.6.1.3. No transporte de materiais, os caminhões não poderão trafegar com carga por eixo acima do 
estabelecido na legislação vigente pertinente, bem como acima do Peso Bruto Total (PBT) estabelecido 
através de legislação municipal. 
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10.6.2. Apresentação dos resultados do controle tecnológico 
 
10.6.2.1. A Contratada responsável pela execução dos serviços deverá realizar todos os controles exigidos 
nas normas pertinentes e no Projeto. 
 
10.6.2.2. Os resultados serão apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados 
em relação às especificações correspondentes. Os resultados dos ensaios contidos nas planilhas elaboradas 
pela Contratada deverão estar acompanhados de laudo técnico realizado por profissional legalmente 
habilitado, com parecer favorável para o emprego de cada material nos serviços executados. 
 
10.6.2.3. A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do material ao longo de 
todos os serviços, bem como exigir os certificados de comprovação de qualidade dos fornecedores dos 
materiais empregados na obra. 
 
10.6.2.4. A condição mínima para recebimento das obras de pavimentação, tanto flexível como rígido, 
será fixada em IRI ≤ 2,7 m/km, conforme preconizada pela Norma DNIT 031/2006 – ES (Pavimento 
Flexível – Item 7.3 – Verificação do Produto – Alínea “C” – acabamento da superfície). 
 
11. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
11.1. Os serviços ora contratados serão executados na Rodovia Estadual ES-137 (Rodovia do Café), trecho 
entre o km 121 e 126, neste município de Nova Venécia-ES. 
 
12. CONDIÇÕES DE GARANTIA: 
 
12.1. A Contratada responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do 
trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, de acordo com CC/2002, artigo 618. 
 
12.2. A Contratada se compromete a executar o objeto do Convênio de acordo com o os documentos 
técnicos de engenharia apresentados, que darão origem ao futuro contrato. Os prazos das etapas do objeto 
da licitação são mencionados no cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela Administração, 
cujo modelo encontrar-se-á anexo ao Edital. 
 
12.3. A CONTRATADA deve garantir a execução do contrato em modalidade prevista no art. 56, §1º, da Lei 
nº 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá à CONTRATADA 
manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando ou reforçando-a 
conforme necessário. 
 
12.4. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato de assinatura do 
Contrato. 
 
12.5. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objeto desta licitação, conforme § 4º do art. 
56, da Lei nº 8.666/93. 
12.6. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a 
menos que a rescisão ou paralisação decorram por iniciativa da Prefeitura de Nova Venécia, nos termos da 
legislação vigente. 
 
12.7. As garantias em dinheiro deverão ser recolhidas por meio de depósito bancário através da CONTA 
CORRENTE Nº 17.716.648, AGÊNCIA Nº 0129, BANCO BANESTES, em nome da Prefeitura de Nova 
Venécia, CNPJ nº 27.167.428/0001-80. 
 
12.8. 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. 
 
13. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: 
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13.1. O contrato será fiscalizado por 2 (dois) servidores públicos municipais, sendo: fiscal titular e suplente 
respectivamente. 
 

SERVIDOR 
TITULAR SUPLENTE 

Luiz Eduardo Paletta Gonçalves Leonardo da Costa Xavier 

Nº DECRETO 17.556, de 11/4/2022 12.796, de 13/3/2017 

Nº MATRÍCULA 79217 74382 

CARGO Subsecretário Municipal 
Técnico em Edificações/Chefe 
da Divisão de Engenharia 

GRADUAÇÃO Engenharia Civil Engenharia Civil 

Nº CREA MG-70732/D ES-44000-/D 

VÍNCULO Comissionado Efetivo/Comissionado 

ESCOLARIDADE Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 

 
13.2. O contrato será fiscalizado através dos fiscais indicados, a qual a rodovia/obra se insere, com atribuição 
de exercer a coordenação técnica, administrativa e a fiscalização. A Contratada deverá prestar toda 
colaboração e fornecer todos os dados e informações necessárias e solicitadas pela Fiscalização para o 
desenvolvimento de suas atividades. A Fiscalização relativa aos Serviços e Obras compreende basicamente 
as atividades de verificação dos controles tecnológicos realizados pela Contratada, incluindo o 
acompanhamento dos ensaios para controle de atendimento às Especificações de Obras e Serviços, 
Especificações dos Produtos, às normas vigentes e aos requisitos contratuais, como atendimento do 
cronograma de obra. A Fiscalização da Prefeitura poderá ser apoiada por empresa supervisora contratada. A 
Contratante decidirá quando e onde será mais conveniente realizar as inspeções e notificará a Contratada 
responsável pela execução dos serviços sobre os problemas encontrados. 
 
13.3. A Fiscalização verificará o atendimento as instruções de serviço N° 004 (9 de julho de 2015), CR 129-
2018, IS-N 010 (de 23 de agosto de 2016), do DER/ES e ao Planejamento da Obra. 
 
13.4. A Contratada deverá prestar contas a Prefeitura, por meio de reuniões mensais de acompanhamento e 
Relatórios Mensais de Atividades, sobre a gestão das atividades contratadas. 
 
14. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 
 
14.1. As medições da obra deverão ser requeridas pela Contratada, junto ao protocolo da Prefeitura e serão 
realizadas mensalmente pelo Engenheiro responsável pela fiscalização do objeto do edital, pertencente ao 
quadro de servidores deste Município, com o acompanhamento da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil 
de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente anterior. 
 
14.2. Os pagamentos serão efetuados após o aceite do Fiscal do Contrato, através de medição elaborada por 
ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha de medição deverá ser 
acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o estágio da obra quando da realização da 
medição. 
 
14.3. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização de 
obras, todos os insumos e transportes, mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos e veículos, 
bem como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritórios e canteiros, lucros e bonificações, 
de acordo com as condições previstas nas Especificações e Normas indicadas no Edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 
executados 
 
14.4. Os pagamentos deverão ser efetuados através de transferência bancária em nome da Contratada até 
30 (trinta) dias após a apresentação à Divisão de Administração de Convênios de TODOS os documentos 
necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer documento, a contratada será 
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comunicada para complementar a documentação exigida, cujo prazo de pagamento contará a partir da 
entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente após a referida entrega da complementação, o contratante 
solicitará à contratada a apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
14.4.1. No momento do pagamento de qualquer das medições, caso o recurso do convênio ainda não tenha 
sido repassado pelo Governo do Estado, a transferência bancária somente será efetuada após o repasse 
do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER. 
 
14.5. Para o pagamento de qualquer medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
14.5.1. Nota Fiscal / Fatura dos Serviços, emitida com os seguintes dados: 
 
a) Nome: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 
b) CNPJ: 27.167.428/0001-80 
c) Endereço: Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES 
d) CEP: 29.830-000; 
e) Telefone: (27) 3752-9001 
 
14.5.1.1. No espaço para observação da nota fiscal deverá constar: 
 
a. Número do Convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado (CONVÊNIO Nº 002/2022/DER-
ES/MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA); 
b. Número do PROCESSO LICITATÓRIO; 
c. Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA; 
d. Número do CONTRATO; 
e. Objeto do Contrato; 
f. Dados bancários em nome da contratada. 
 
14.5.2. Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
Trabalhista; 
 
14.5.3. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber: 
 
a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra – Cadastro 
Específico do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários; 
 
b. Cópia da GFIP – 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; 
 
c. Comprovante de recolhimento do FGTS; 
 
d. Comprovante de Recolhimento do PIS. 
 
e. Comprovante de Recolhimento do ISS; 
 
f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ; 
  
g. Comprovante de Recolhimento do COFINS; 
 
h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula CEI da obra e da contratada; 
 
i. Comprovante de Recolhimento da CSLL; 
 
14.5.3.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar através do seu 
recolhimento regular. 
 
14.5.4. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da Empresa. 
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14.5.5. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos documentos citados nos 
subitens 14.5.1 a 14.5.4, a CONTRATADA deverá apresentar: 
 
a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta Comercial; 
 
b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 
registro do Contrato, necessários à execução dos serviços; 
 
c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de prazo de execução 
dos serviços ou de valor, a contratada deverá providenciar as respectivas ART’s/RRT’s. 
 
d) Comprovante da matrícula CEI da obra junto ao INSS; 
 
14.5.6. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os impostos 
recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a última nota fiscal; 
 
14.5.7. 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; 
 
14.5.8. Após a última medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório; 
 
14.5.9. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) será feita pelo encaminhamento à Prefeitura da via da ART/RRT destinada ao contribuinte; 
 
14.5.10. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da 
nova fatura, devidamente corrigida; 
 
14.5.11. O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 
 
14.5.12. O recebimento definitivo da obra ocorrerá 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisórios; 
 
14.5.13. O 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; 
 
14.5.14. O Município de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens 
das propostas que assim se apresentarem; 
 
14.5.15. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos; 
 
14.5.16. O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 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 ISSQN no Município de 
Nova Venécia/ES. 
 
14.5.16.1. Será admitido o pagamento de uma porcentagem mínima de cada item de serviço, de acordo com 
a Instrução de Serviço IS DIT Nº 02/2004 – DNIT. Para os itens de serviços cuja unidade é km (extensão), no 
mínimo a contratada deverá executar 500 metros de cada serviço para que seja medido. Para os itens de 
serviço cuja unidade é conjunto (Cj) serão pagos conforme a execução de cada conjunto; 
 
14.5.16.2. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o andamento físico da obra 
e proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra, não sendo 
concedidos aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos injustificáveis, remunerando o 
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mesmo percentual de pagamento da execução financeira com o percentual de pagamento da administração 
local. 
 
14.5.16.3. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada parcela de serviço serão aqueles 
estabelecidos pela PMNV e não poderão ser modificados pela Contratada. Não serão considerados 
quantitativos de serviços superiores aos indicados nos Critérios de Pagamento; 
 
14.5.16.4. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e 
encargos; 
 
14.5.16.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município; 
 
14.5.16.6. A Contratada deverá apresentar relatório mensal, contendo as exigências do item 1.6 da IS 04 de 
09 de Julho de 2015 (Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho); 
 
14.5.16.7. A Contratada deverá apresentar as informações exigidas nas instruções IS 03 (Documentações 
das Medições e das Faturas) e IS 06 (Procedimentos para realização de medição). 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
15.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na lei 
nº 8.666/93; 
 
15.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na 
execução do contrato; 
 
15.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 
 
15.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
15.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
Contrato; 
 
15.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
15.7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 
ambientais vigentes; 
 
15.8. 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; 
 
15.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
16.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados. 
 
16.2. A eventual aceitação das obras/serviços por parte do Contratante não eximirá a 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 exclusiva 
da Contratada. 
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16.3. As obras/serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o 
entulho e restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados pela Contratada. 
 
16.4. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 
ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Nova Venécia. 
 
16.5. 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 imóveis, mobiliários, equipamentos 
e demais pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente 
causados serão ressarcidos; 
 
16.6. Observar o uso dos equipamentos de segurança, por parte de seus funcionários, de proteção individual 
e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a 
ocorrência de danos físicos e materiais; 
 
16.7. Responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de trabalho, 
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 
 
16.8. A CONTRATADA preferencialmente selecionará, MÃO DE OBRA LOCAL para execução dos serviços. 
 
16.9. A CONTRATADA obrigatoriamente deverá contratar MÃO DE OBRA advinda do Sistema Penitenciário 
Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão de obra total para a execução do objeto, nos termos 
do Artigo 36 da Lei nº 7.210/84, conforme letras “i”, “i.1”, “i.2”, “i.3” e “i.4”, Cláusula 2.1.2 do Convênio. 
 
16.10. 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. 7º 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 rescisão do contrato. 
 
16.11. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação 
do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do 
FGTS, para com seus empregados. 
 
16.12. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários 
e de terceiros no perímetro da obra. 
 
16.13. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 
fiscalização do Município de Nova Venécia/ES; 
 
16.14. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do 
Município de Nova Venécia/ES, que lançará a devida justificativa no diário de obra; 
 
16.15. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: sala para a fiscalização; 
barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e 
suficientes a boa execução da obra; 
 
16.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 
conforme prevê o parágrafo 1º, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
16.17. A publicidade do recurso deverá ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra, ou outro veículo 
de comunicação, cujo modelo será disponibilizado pela administração municipal. 
 
16.18. Comunicar ao CONTRATANTE, 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 à integridade do patrimônio público; 
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16.19. 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 no contrato; 
 
16.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
16.22. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 
habilitação e qualificação no certame licitatório; 
 
16.23. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 
 
16.24. Atender as novas regras do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), referente a 
prevenção à Covid-19 como forma de preservar a saúde, cumprindo todas as normas e protocolos de 
segurança. 
 
17. ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
17.1. A empresa deverá executar todas Obras e Serviços e os projetos para atendimento as demandas 
ambientais. 
 
17.2. Os serviços, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendações abaixo, porém não se limitando 
a elas, cabendo especificamente a Contratada: 
 
17.3. Executar os serviços, de acordo com as Normas e Fiscalização da Prefeitura; 
 
17.4. Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução dos serviços a logomarca: A SERVIÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA; 
 
17.5. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente 
equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) para atendimento às Normas de Segurança e 
 
 Higiene do Trabalho conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho; 
 
17.6. A empresa Contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura e no interesse da segurança 
dos usuários da Rodovia e do seu próprio, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros 
dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos 
pelas Normas do DNIT, ABNT e padrões da Prefeitura, mantendo a operação no período de execução das 
obras e a segurança dos usuários e pedestres da via; 
 
17.7. Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como todo o 
material necessário para execução dos mesmos; 
 
17.8. Elaborar junto com a Fiscalização da Prefeitura as notas de serviço, as medições das obras e o 
respectivo controle das mesmas; 
 
17.9. Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer material necessário à 
execução dos serviços relacionados na AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS; 
 
17.10. Dispor de todos os equipamentos, acessórios e ferramentas necessários à execução dos serviços 
relacionados na AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS; 
 
17.11. Manter todos os equipamentos em condições adequadas e equipados com todos os sistemas e 
dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor; 
 
17.12. Apresentar à fiscalização os comprovantes de destinação final dos resíduos; 
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17.13. Compete à Contratada o envio de um relatório mensal de andamento da obra, contendo boletim de 
medição, com o pedido da parcela considerada por ele adimplida, descrições dos itens realizados no mês, 
cronograma “programado x realizado”, avanço da obra, pendências, eventos programados para o próximo 
mês, destaques (marcos importantes cumpridos durante o mês), programação de serviços para recuperação 
de eventuais atrasos de eventos e outros. 
 
17.14. Na necessidade de desvio de tráfego, a contratada será a única responsável pela elaboração dos 
projetos, bem como pela implantação dos desvios. Todas as obras deverão ser dotadas de proteção 
devidamente sinalizados, de forma a garantir a segurança dos veículos e transeuntes. A aprovação deverá 
ser feita junto à equipe de fiscalização da Prefeitura. 
 
17.15. As Obras e Serviços deverão ser atacados, em tantas frentes de serviços quanto necessário, a fim de 
que o empreendimento seja concluído no prazo programado. 
 
17.16. Durante a execução da Obra a Contratada deverá levar em consideração os seguintes aspectos: 
qualidade dos serviços, inclusive obediência ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais; 
cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; 
solução de problemas construtivos surgidos; execução de ensaios tecnológicos e do controle geométrico. 
 
17.17. A Contratada será responsável pela operação, conservação e manutenção do objeto contratado. 
 
17.18. Entende-se operação, conservação e manutenção os serviços definidos nos Manuais, Normas, 
Especificações e Instruções de Serviços do DNIT. 
17.19. A contratada deverá apresentar detalhadamente as avaliações das quantidades de todos os serviços. 
Deverão ser apresentados também croquis, desenhos simplificados que esclareçam as medidas adotadas 
nos cálculos das quantidades. 
 
17.20. As planilhas de quantidades e serviços deverão ser apresentadas conforme Resolução TCEES Nº 
329, 24 de setembro 2019. Os itens não contemplados por estas tabelas deverão ser acompanhados das 
devidas especificações de materiais e serviços. Quantificar todos os materiais necessários à completa 
execução da obra adotando os preços unitários dos serviços da tabela aprovada pela Prefeitura, na data base 
e aplicando o fator de desconto da licitação. 
 
17.21. A seguir são apresentadas informações mínimas dos principais itens, mas não se limitando a estes, 
que deverão ser observados na execução das Obras e Serviços: 
 
17.21.1. Mobilização, Instalação e Desmobilização do Canteiro de Obras: 
 
17.21.1.1. Para instalação de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localização, de maneira 
que se estabeleça uma logística eficaz para as instalações provisórias, instalações de segurança, sistema de 
movimentação, içamento de peças e armazenamento de materiais. 
 
17.21.1.2. O planejamento do layout envolve a definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, 
equipamentos, áreas de trabalho e de estocagem. 
 
17.21.1.3. Para a execução das instalações provisórias, deve-se realizar a análise e o aproveitamento do 
relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da instalação. Essa escolha irá 
repercutir na fase de desmobilização e desativação do canteiro de obras, minimizando ações de recuperação 
de áreas degradadas. 
 
17.21.1.4. Para a efetiva implantação de canteiros de obras, a documentação legal referente ao uso e 
ocupação da área escolhida deverá estar vigente e permanentemente na área do canteiro de obras, para 
possíveis fiscalizações futuras. 
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17.21.1.5. A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a Prefeitura, em cada canteiro de 
obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da 

Prefeitura com área mínima de 50m2. 
 

17.21.1.6. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade da 
contratada, o qual deve adotar números compatíveis para atendimento ao cronograma da obra e execução 
dos serviços dentro das boas técnicas de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve 
considerar, portanto, a produtividade de suas equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja 
plenamente atendido. 

 
17.21.1.7. Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenação dos trabalhos deverão estar 
envolvidos desde o início da obra. Assim sendo, na instalação do canteiro de obras deverão ser consideradas 
estruturas compatíveis para o trabalho de todos os profissionais desses setores, seguindo as recomendações 
da NR 18 - Segurança no Trabalho na Construção Civil, e demais normas aplicáveis. 

 
17.21.1.8. O canteiro de obras deverá ser construído junto ao empreendimento de forma a dar o apoio 
necessário aos serviços e que seja dotado de instalações em contêineres cercados com tapume. 
 
17.21.1.9. Deverão estar previstos no canteiro de obras a instalação da administração, seção técnica, pátio  
 
de máquinas, refeitório, instalações sanitárias e vigilância, instalações industriais, dentre outros cabíveis. 

 
17.21.1.10. Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalação do canteiro cabe exclusivamente à 
empreiteira, além das Licenças ambientais e/ou autorizações a que as instalações e canteiros estão sujeitas 
pela legislação pertinente. 

 
17.21.1.11. Deverão permanecer no local das instalações e/ou escritórios, com fácil acesso à Fiscalização da 
Prefeitura, e de outros órgãos de controle interno ou externo, as licenças ambientais e/ou autorizações a que 
as instalações, funcionários e a obra estão sujeitas pela legislação vigente. 

 
17.21.1.12. O canteiro de obras é uma obrigação com finalidade de meio para execução das obras e 
serviços. 
 
18. LICENÇA E DEMAIS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 
 
18.1. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do OFÍCIO Nº 567/2022/SEMMA, datado de 
03/08/2022, anexo ao presente Projeto Básico, declara que o licenciamento das atividades que serão 
desenvolvidas para execução do convênio é de competência do Município de Nova Venécia. Informa que a 
obra a ser executada é passível de Dispensa de Licenciamento Ambiental no que se refere à execução de 
pavimentação de estradas e rodovias, quando em vias urbanas consolidadas. No entanto, quanto ao sistema 
de microdrenagem que será implantado no local, a referida atividade é passível de Licenciamento Ambiental 
Simplificado. Sendo assim, o município providenciará a solicitação de Dispensa de Licenciamento para a 
execução da pavimentação e caberá à contratada providenciar o Licenciamento Ambiental Simplificado no 
que se refere à execução da drenagem. 
 
18.2. A Contratada deverá atender integralmente aos requisitos mínimos de Meio Ambiente, estabelecidos 
pelas Normas Regulamentadoras, Convenções, Decretos e Instruções, bem como da Legislação Municipal, 
Estadual e Federal, Normas Internas da Prefeitura e exigências específicas de possíveis organismos 
financiadores do empreendimento, conforme escopo do Contrato. 
 
18.2.1. Caberá à contratada a obtenção e titularidade do licenciamento ambiental das áreas de apoio 
necessárias à execução da obra, tais como empréstimos, jazidas, áreas de bota-fora, etc., em tempo hábil, 
em acordo com o cronograma. 
 
18.2.2. As Obras e Serviços de Componente Ambiental deverão seguir minimamente o disposto na IS 246 e 
segundo o Manual para Atividades Ambientais do DNIT, quando couber. 
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18.2.3. A Contratada deverá recuperar todas áreas impactadas pelo empreendimento, em conformidade com 
as normas e legislações existentes no DER-ES e DNIT. 
 

NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Norma DNIT 070/2006 PRO 
Condicionantes ambientais das áreas de uso de 
obras 

Norma DNIT 071/2006-ES 
Tratamento Ambiental de áreas de uso de obras e 
do passivo ambiental de áreas consideradas planas 
ou de pouca declividade por vegetação herbácea 

Norma DNIT 072/2006-ES 

Tratamento Ambiental de áreas de uso de obras e 
do passivo ambiental de áreas consideradas 
íngremes ou de difícil acesso pelo processo de 
regeneração herbácea 

Norma DNIT 073/2006-ES 

Tratamento Ambiental de áreas de uso de obras e 
do passivo ambiental de áreas consideradas planas 
ou de pouca declividade por vegetação arbórea e 
arbustiva 

Norma DNIT 074/2006-ES 
Tratamento Ambiental de Taludes e Encostas por 
intermédio de dispositivos de controle de processos 
erosivos 

Norma DNIT 075/2006-ES 
Tratamento Ambiental de Taludes com solos 
inconsistentes 

Norma DNIT 076/2006-ES 
Tratamento Ambiental Acústico das áreas lindeiras 
da Faixa de Domínio 

Norma DNIT 077/2006-ES Cerca viva ou tela de proteção da fauna 

Norma DNIT 078/2006-PRO 
Condicionantes Ambientais pertinentes à segurança 
rodoviária na fase de obra 

Norma DNIT 102/2009-ES Proteção do corpo estradal – Proteção vegetal 

DNER-ES 044/71 Revestimento de taludes com solo-cimento 

Norma DER-ES NR 007/2009 (Anexo I-10) Controle Ambiental de Obras e Serviços. 

 
18.2.4. Durante a execução das obras e consequente implementação da proteção ambiental deve-se 
obedecer às condicionantes da Licença de Instalação a ser emitida pelo Órgão Ambiental competente e os 
procedimentos da ISA-07 – Instruções de Serviços Ambientais: Impactos da Fase Obras Rodoviárias – 
causas, mitigação e eliminação e o correto manejo ambiental que consta em cada especificação de serviço 
do DNIT, bem como a IS/DG nº 3 de 04/02/2011 também do DNIT. 
 
18.2.5. A Contratada, além de atender às Condicionantes das licenças que se fizerem necessárias, deverá 
tomar algumas medidas de cuidados ambientais, tais como: 
 
18.2.5.1. Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados; 
 
18.2.5.2. Executar a limpeza total do canteiro após a conclusão das obras, particularmente das áreas usadas 
para estoque de materiais; 
 
18.2.5.3. Os materiais oriundos de demolição de tubos de ferro fundido (drenagem), revestimento asfáltico e 
concreto armado deverão ter destinação adequada, de acordo o estabelecido na legislação vigente; 
 
18.2.5.4. Os resíduos e efluentes do canteiro de obras e afins, também deverão ter destinação adequada 
atendendo a legislação pertinente em vigor. 
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18.3 Escolha de Materiais 
 
18.3.1. A Contratada deverá, sempre que possível, dar prioridade ao uso de materiais que apresentem 
menor risco de impacto ao meio ambiente. 
 
18.3.2. São recomendados materiais que apresentem a viabilidade de reaproveitamento e/ou reciclagem, 
minimizando o volume de resíduos a serem encaminhados para aterros. O reaproveitamento de materiais só 
deverá ser realizado se o material estiver em boas condições de uso e não apresentar risco. 
 
18.3.3. Além disso, deve-se atentar a não utilização de materiais proibidos pela legislação brasileira, como o 
amianto e asbesto de acordo com o previsto pela Lei nº 9.055 de 01 de junho de 1995. 
 
18.4. Organização de Canteiros de Obras 
 
18.4.1. Deverão ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que garantam o bom 
funcionamento dos canteiros de obras e instalações provisórias, como por exemplo: 
 
18.4.1.1 Controle das condições sanitárias do canteiro; 
 
18.4.1.2. Constante observação da qualidade da água potável fornecida aos colaboradores, bem como a 
higienização periódica de bebedouros (evidenciada através de planilhas contendo a data da última 
higienização); 
 
18.4.1.3. Remoção de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente identificadas e 
sinalizadas de acordo com a classificação do resíduo, destinar posteriormente os resíduos para cooperativas 
ou empresas que realizem a reciclagem; 
 
18.4.1.4. Realizar a separação de resíduos perigosos, de acordo com as legislações vigentes e encaminhar 
para empresas especializadas em seu tratamento e disposição final; 
 
18.4.1.5. Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as normas de 
segurança vigentes; 
 
18.4.1.6. Instalar dispositivos de prevenção e sinalização de incêndio adequados, bem como rotas de fuga e 
saídas de emergência. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilização desses 
dispositivos. 
 
18.5. Controle de Materiais Tóxicos, Perigosos e Inflamáveis na Obra 
 
18.5.1. Segundo a NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, item  18.24 - 
Armazenagem e estocagem de materiais: 

“18.24.7 - Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou 
explosivos devem ser armazenados em locais isolados, 
apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a 
pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter 
conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em 
caso de eventual acidente. ” 

 
18.5.2. A Contratada deverá estabelecer procedimentos quanto ao armazenamento e manipulação desses 
materiais, conforme as instruções fornecidas por normas técnicas de órgãos regulamentadores e do próprio 
fabricante. Estes procedimentos deverão levar em consideração os seguintes itens: 
 
18.5.2.1. Definição de áreas de estocagem impermeáveis para produtos tóxicos e perigosos, corretamente 
dimensionadas e capazes de reter eventuais vazamentos (combustíveis, aditivos, tintas, solventes, etc.); 
 
18.5.2.2. Armazenamento de todo material potencialmente poluidor deverá ser afastado de eventuais cursos 
d’água existentes no terreno ou fronteiriços; 
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18.5.2.3. Solicitação, junto aos fornecedores, das fichas técnicas de produtos considerados perigosos e de 
suas condições específicas de armazenamento. Estocar os materiais de forma que as etiquetas fiquem 
visíveis, tomando especial cuidado com os produtos perigosos; 
 
18.5.2.4. Remoção de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente identificadas e 
sinalizadas de acordo com a classificação do resíduo, destinar posteriormente os resíduos para cooperativas 
ou empresas que realizem a reciclagem; 
 
18.5.2.5. Realizar a separação de resíduos perigosos, de acordo com as legislações vigentes e encaminhar 
para empresas especializadas em seu tratamento e disposição final; 
 
18.5.2.6. Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as normas de 
segurança vigentes; 
 
18.5.2.7. Instalar dispositivos de prevenção e sinalização de incêndio adequados, bem como rotas de fuga e 
saídas de emergência. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilização desses 
dispositivos; 
 
18.5.2.8. Colocação de extintores de incêndio adequados, devidamente carregados, dentro da validade, além 
de um contrato de manutenção com a empresa fornecedora; 
 
18.5.2.9. O local de armazenamento de materiais tóxicos, perigosos e inflamáveis deverá ser identificado no 
layout do canteiro de obras, bem como no mapa de risco, a fim de demonstrar graficamente a todos os 
colaboradores os principais riscos presentes em diferentes pontos do canteiro de obras. 
 
18.5.3. A Contratada é responsável por garantir que o transporte de materiais e resíduos tóxicos, perigosos e 
inflamáveis seja executado de acordo com o estabelecido pela legislação. É de extrema importância que seja 
definido pela mesma um controle periódico de vistorias nos caminhões que realizarão o transporte desses 
materiais e resíduos. De maneira preventiva, essa vistoria poderá identificar falhas que resultariam em 
acidentes e contaminações. 
 
18.5.4. Especial atenção deverá ser dada à fase de destinação final de resíduos sólidos perigosos. A 
destinação final deve ser cuidadosamente planejada, de forma que não sejam gerados impactos significativos 
no ambiente. 
 
18.5.5. A Contratada deverá realizar, além da qualificação prévia de prestadores de serviços, a constante 
fiscalização das documentações e das atividades executadas, garantindo que a destinação dos resíduos 
perigosos gerados pela obra seja realizada de acordo com os parâmetros legais. 
 
18.6. Monitoramento e Gestão Ambiental 
 
18.6.1. Os assuntos relacionados à questão ambiental têm sido abordados com muita ênfase e relevância 
nas últimas décadas devido ao aprimoramento de políticas públicas e da legislação ambiental vigente. Para a 
promoção do desenvolvimento sustentável e minimização dos impactos gerados pelas obras de infraestrutura 
urbana sob sua responsabilidade, a Prefeitura institui a criação de rotinas e procedimentos para ações 
ambientais, através da implantação de um sistema de gestão, monitoramento e supervisão ambiental em 
seus empreendimentos. 
 
18.6.2. Estas rotinas e procedimentos incorporam especificações e medidas ambientais que abrangem 
procedimentos construtivos, atendimento à legislação ambiental e à licença ambiental, controle do manejo 
arbóreo e paisagismo, proteção à fauna e à flora, instalação e operação de áreas de apoio e áreas-fonte de 
materiais de construção, padrões de conduta para os operários das obras e serviços em relação ao meio 
ambiente, a qualidade do trabalho ambiental realizado pelas contratadas e a verificação da implementação 
das medidas socioambientais. 
 
18.6.3. Neste aspecto, cabe a Contratada executar as medidas de controle ambiental, sendo de 
responsabilidade da Prefeitura atuar no papel de fiscalização, verificando juntamente com a equipe de 
supervisão ambiental a aplicação das medidas propostas. 
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18.7. Análise de Aspectos e Impactos Ambientais por Etapa de Obra e Criação de Rotinas, 
Procedimentos e Medidas de Controle 
 
18.7.1. Entende-se por aspecto ambiental o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização que possa interagir com o meio ambiente. Segundo a Resolução CONAMA 01/86, considera-se 
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente afetam: 
 
18.7.1.1. A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
 
18.7.1.2. As atividades sociais e econômicas; 
 
18.7.1.3. A biota; 
 
18.7.1.4. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
 
18.7.1.5. A qualidade dos recursos ambientais. 
 
18.7.2. Para que seja possível a implantação de um sistema de gestão, monitoramento e supervisão 
ambiental na execução de obras e serviços, é necessário realizar na fase preliminar do empreendimento, logo 
na fase de planejamento, o levantamento de aspectos e impactos ambientais por etapa de obra. 
 
18.7.3. A partir deste levantamento, a Contratada deverá criar rotinas, procedimentos e medidas de controle, 
juntamente com a Prefeitura, compondo assim o Programa de Monitoramento e Supervisão Ambiental, a fim 
de minimizar os impactos ambientais causados pelo empreendimento, que deverão ser aplicadas no decorrer 
das obras. 
 
18.7.4. O Programa de Monitoramento e Supervisão Ambiental visa subsidiar a Prefeitura na implementação 
de todos os demais Programas Ambientais de Controle Ambiental, incluindo, ainda, os Programas que 
apresentam natureza institucional, e contam com vinculação indireta na execução das obras, expressa tanto 
na implantação de medidas estruturais no projeto (caso dos Programas de Proteção à Fauna e Flora, de 
Transporte de Produtos Perigosos), quanto em ações que podem interferir com o cronograma de obras (caso 
dos Programas de Desapropriação/Reassentamentos, de Proteção ao Patrimônio Arqueológico, etc.). 
 
18.7.5. As ações de Monitoramento e Supervisão Ambiental dar-se-ão em estrita observância à legislação 
ambiental aplicável, de qualquer nível (federal, estadual e municipal), em consonância com os cronogramas, 
acordos e condições estabelecidas durante o processo de licenciamento ambiental, buscando, ainda, garantir 
o cumprimento do cronograma de obras estabelecido na licitação. 
 
18.7.6. A viabilização deste Programa apoia-se na permanente verificação da conformidade ambiental das 
ações inerentes à execução das obras, conforme requisitos constantes nos Projetos de Engenharia e das 
exigências impostas no licenciamento ambiental do empreendimento, bem como, na constituição de um 
sistema de informações, que constituirá a base de dados da Prefeitura. 
 
18.7.7 O sistema de informações será estruturado para manter a memória do empreendimento e permitir a 
visão do conjunto dos indicadores ambientais antes e depois das obras; para controlar o atendimento as 
exigências dos licenciamentos e autorizações específicas emitidas pelos órgãos ambientais e demais órgãos 
competentes; para favorecer a análise dos registros de ocorrências tanto positivas, quanto irregulares; para 
subsidiar providências da Prefeitura diante de “não conformidades” ambientais. 
 
18.7.8. As ações pertinentes ao monitoramento e supervisão ambiental, podem ser englobadas nos seguintes 
componentes básicos: 
 
18.7.8.1. Efetuar o controle ambiental sistemático das obras e dos Programas Ambientais com o objetivo de 
atender à legislação ambiental vigente, assim como, às exigências do órgão ambiental e dos demais órgãos 
competentes envolvidos; 
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18.7.8.2. Executar supervisão de todas as atividades ambientais, contratadas, desenvolvidas na área de 
influência direta do empreendimento; 
 
18.7.8.3. Inventariar e avaliar periodicamente seus efeitos e resultados em função dos padrões ambientais 
estabelecidos e propor, quando necessário, alterações, complementações, ou novas ações e atividades; 
 
18.7.8.4. Promover a supervisão ambiental de todas as fases do empreendimento, desde sua préimplantação 
até o início de operação, atestando a conformidade ambiental dos serviços realizados. 
 
18.8. Educação Ambiental de Colaboradores 
 
18.8.1. A Contratada deverá estruturar um Programa de Educação Ambiental, contemplando todas as ações 
tomadas para disseminação da temática ambiental em obras, bem como a promoção de ações voltadas para 
a preservação do meio ambiente do trabalho e minimização dos impactos gerados pelo empreendimento. 
 
18.8.2. A abordagem da temática ambiental deverá ser realizada através de palestras, dinâmicas e 
treinamentos, envolvendo todos os colaboradores da obra. Os temas escolhidos deverão estar relacionados 
às atividades desenvolvidas pela Contratada na obra, possibilitando aos colaboradores o desenvolvimento 
prático dos temas previamente abordados. 
 
18.9. Diretrizes para o Controle de Processos Erosivos e de Sedimentação 
 
18.9.1. A Contratada deverá adotar medidas de prevenção, durante todo o projeto, para o controle de erosão 
e sedimentação tanto das redes pluviais como de corpos hídricos que poderão sofrer alterações e impactos 
durante o processo construtivo. Esses impactos não serão repercutidos apenas na Área de Influência Direta 
(AID) do empreendimento, mas também em áreas de apoio secundárias (aterros, bota-foras, pedreiras e 
concreteiras). 
 
18.10. Diretrizes para o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
 
18.10.1. A Contratada deverá estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 
Esse plano deve ser elaborado no início das obras e deverá ser mantido sempre atualizado, contemplando os 
diversos tipos de resíduos que são gerados ao decorrer das obras. 
 
18.10.2. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter como intuito criar normativas quanto à 
classificação, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados pela 
Contratada, contemplando, no mínimo: 
 
18.10.2.1. A caracterização dos resíduos gerados na obra, segundo a legislação vigente; 
 
18.10.2.2. Segregação correta dos resíduos, segundo classificações legais; 
 
18.10.2.3. Acondicionamento adequado dos resíduos, protegidos de intempéries e segundo especificações 
técnicas de cada material; 
 
18.10.2.4. Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para realizar 
essa atividade; 
 
18.10.2.5. Alternativas para a destinação final de resíduos, através de empresas responsáveis e devidamente 
autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a atender à legislação. 
 
18.11. Diretrizes para o Descarte de Efluentes Líquidos 
 
18.11.1. O descarte de efluentes líquidos gerados pelo processo de construção deve ser monitorado pela 
Contratada, de forma que os compostos contaminantes não sejam descartados no meio ambiente em níveis 
não permitidos pela legislação brasileira. O Programa de Gestão de Efluentes deverá conter: 
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18.11.1.1. Identificação das atividades geradoras de efluentes químicos; 
 
18.11.1.2. Caracterização dos efluentes, quanto a sua composição; 
 
18.11.1.3. Laudos comprobatórios, identificando resultados de análises; 
 
18.11.1.4. Descrição de dispositivos utilizados para a contenção e armazenamento dos efluentes gerados; 
 
18.11.1.5. Descrição de procedimentos adotados para a realização de pré-tratamentos específicos; 
 
18.11.1.6. Comprovantes de destinação de efluentes líquidos; 
 
18.11.1.7. O monitoramento e gestão de efluentes líquidos deverão ser feitos de forma a manter a integridade 
do meio, minimizando os impactos gerados pela obra, além de adequar a Contratada à conformidade com o 
previsto pela legislação. 
 
18.12. Diretrizes para o Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos 
 
18.12.1. A Contratada deverá criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos a fim de 
minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensão que é gerado em todo o período de 
obras, além de gases e ruídos, provenientes das atividades construtivas. Este plano deverá ser elaborado de 
forma a integrar o Plano de Redução do Desconforto do Entorno, tendo as seguintes diretrizes: 
 
18.12.1.1. Realização do monitoramento de atividades geradoras de material particulado, gases e ruídos; 
 
18.12.1.2. Realização de medidas preventivas e corretivas, como umectação do solo; 
 
18.12.1.3. Realização das avaliações e diagnóstico de ruídos, medição (quando necessário), e posterior 
criação das medidas de controle; 
 
18.12.1.4. Realização de avaliações e diagnóstico de gases, a fim de identificar a presença de VOCs 
(Compostos Orgânicos Voláteis) em solos, galerias de águas pluviais, esgoto, entre outros. Em casos de 
atividades de remoção dessas interferências deve ser realizada uma análise detalhada e rigorosa a fim de 
impedir acidentes ocupacionais; 
 
18.12.1.5. Realização de monitoramento e controle de emissões atmosféricas, geradas por equipamentos 
próprios da Contratada e por caminhões de prestadores de serviço. 
 
18.13. Diretrizes para a Redução do Desconforto do Entorno na Fase de Obras 
 
18.13.1. A Contratada deverá criar, para a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, um Plano para 
a Redução do Desconforto do Entorno, que contemple, pelo menos: 
 
18.13.1.1. A definição de medidas preventivas para o não carreamento de sedimentos, poeiras e material 
particulado para o entorno; 
 
18.13.1.2. Análise do ruído gerado pelas atividades da obra e criação de medidas de controle; 
 
18.13.1.3. Implantação de sistema de informação aos moradores da região, quanto aos dias de atividades 
que apresentem maiores incômodos. (Ex: demolições, concretagens, execução de estacas, entre outros). O 
sistema de informação poderá ser feito através de placas de sinalização, banners, panfletos, etc, de modo a 
informar com antecedência aos moradores sobre possíveis transtornos; 
 
18.13.1.4. Estabelecer um elo de comunicação com a vizinhança, (via e-mail, por exemplo), para criar o 
desenvolvimento, bem como o acompanhamento, das metodologias que auxiliem na redução de incômodos. 
 
18.14. Diretrizes para Supressão de Vegetação 
 



 

 

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

 

 

54 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

18.14.1. Em obras onde há necessidade de atividades de manejo arbóreo, devem ser seguidas as exigências 
explícitas no TCA (Termo de Compromisso Ambiental) de cada obra e nas condicionantes ambientais 
estabelecidas nas autorizações de supressão vegetal, no que se diz respeito aos procedimentos que devem 
ser adotados em transplantes, cortes e plantios. 
 
18.14.2. A Contratada deverá garantir pleno atendimento a essas exigências, visto que seu descumprimento 
resultará em penalizações e multas, e para executar essa atividade deverá apresentar: 
 
18.14.2.1. Os procedimentos de trabalho adotados, que devem estar de acordo com as exigências do TCA; 
 
18.14.2.2. O cronograma das atividades de manejo arbóreo; 
 
18.14.2.3. O cronograma atualizado mensalmente evidenciando os serviços já executados; 
 
18.14.2.4. Relatório fotográfico de acompanhamento das atividades executadas, conforme o cronograma 
mencionado anteriormente. Este relatório deverá estar em acordo com o Projeto de Compensação Ambiental 
(PCA), ou seja, deverão ser evidenciados a numeração e nome das espécies manejadas (corte ou 
transplante). 
 
18.14.3. A documentação de transporte e destinação de resíduos vegetais de espécies nativas deverá ser 
comprovada através do Documento de Origem Florestal (DOF). 
 
18.15. Diretrizes para Implantação de Programas Ambientais 
 
18.15.1. Os programas ambientais institucionais compreendem ações que não guardam qualquer 
identificação direta ou imediata com o processo construtivo e operacional em si e que têm o objetivo de 
resguardar o meio ambiente de forma mais ampla, dos efeitos induzidos ou restrições que eventualmente 
possam advir em decorrência da execução do empreendimento. 
 
18.15.2. Estas ações podem interferir nas soluções de projeto de engenharia ou na programação de obras, 
como é o caso das desapropriações de imóveis, reassentamento populacional, preservação do patrimônio 
arqueológico ou outros programas ambientais institucionais do licenciamento ambiental. 
 
18.16. Serviços Associados e/ou Complementares 
 
18.16.1. A Contratada deverá efetuar os seguintes seguros: 
 
18.16.1.1. Risco de Engenharia – Cobertura de danos materiais à obra; danos causados por intempéries; 
remoção de entulho do local e despesas extraordinárias; 
 
18.16.1.2. Responsabilidade Civil – Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, 
instalação quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de 
propriedade pública, a imóveis e a terceiros; 
 
18.16.1.3. Incêndio e Riscos Diversos – Cobertura de todos os bens relativos à execução, acompanhamento 
e fiscalização da obra, tais como, materiais, equipamentos, instalações, veículo automotor de vias terrestres 
quer de propriedade da Contratada, da Contratante ou de outra propriedade privada ou pública. 
 
18.16.2. A Contratada se obriga a atender às normas de segurança do trabalho, publicadas pela Portaria 
3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos à proteção dos trabalhadores e 
pessoas ligadas às atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de 
uniformizados, portem permanentemente equipamentos de proteção individual. 
 
18.16.3. A Contratada deverá atender às normas ambientais vigentes. 
 
18.16.4. Todos os entulhos e produtos de demolição deverão ser retirados pela Contratada e ser depositados 
em bota-fora com licença ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereço e 
trajeto ser comunicado à Contratante. 
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18.16.5. A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos os ambientes e 
espaços da obra, bem como sua limpeza. 
 
18.16.6 Caberá exclusivamente à Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos, 
dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento. 
 
18.16.7. A Contratada deverá fornecer e preencher diariamente o livro de ocorrências (Diário de Obra) em 2 
vias, mantendo-o permanentemente atualizado no local desde o seu início (primeiro dia). 
 
18.16.8. Os materiais empregados e os métodos executivos deverão obedecer aos padrões de qualidade das 
normas brasileiras e/ou às especificações técnicas dos projetos, bem como especificações e métodos de 
ensaio vigentes. Qualquer modificação ou substituição posterior nos projetos ou especificações deverá 
receber aprovação prévia dos autores do Projeto e da Contratante. 
 
18.16.9. Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais documentos técnicos, a 
Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências entre especificações e desenhos 
prevalecerão os documentos determinados pela Contratante. 
 
18.16.10. À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às especificações, 
planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos serviços contratados. A 
Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der entrada e 
que for utilizado na obra. 
 
18.16.11. A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá apresentar à 
Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverão ser mantidas na obra como parâmetros para 
eventuais comparações. 
 
18.16.12. Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente da obra, 
mantendo-se tão somente uma amostra com a indicação de “impugnado”. 
 
18.16.13. Será responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer 
produto impugnado pela Contratante. 
 
18.16.14. Quaisquer instalações ou ligações provisórias deverão ser removidas pela Contratada. 
 
18.16.15. A Contratada fica obrigada pelo período de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do 
“Termo de Recebimento Definitivo de Obras”, a reparar, às suas expensas, qualquer dano, quando 
decorrente de falha técnica comprovada na realização dos serviços objeto do contrato. 
 
18.16.16. Sempre que necessário e a pedido da Fiscalização, fica a Contratada obrigada a apresentar os 
relatórios de ensaios do controle tecnológico dos serviços. 
 
18.16.17. A presença da Fiscalização tanto da Prefeitura quanto do DER-ES na Obra não Exime de 
Responsabilidade a Contratada. 
 
18.16.18. As condições de segurança, desempenho e operacionais resultantes das soluções apresentadas no 
Projeto de Engenharia deverão ser garantidas. 
 
18.16.17. Sempre que o Contrato se referir aos padrões e normas específicas a serem cumpridos pelos bens 
e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ão as disposições da última edição ou 
revisão dos padrões e normas relevantes em vigor. 
 
18.16.18. A execução das Obras deverá seguir as diretrizes do Projeto de Engenharia, da Fiscalização da 
Prefeitura, das concessionárias de serviços públicos e demais órgãos, inclusive municipal, assegurando sua 
viabilidade técnica. 
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18.16.19. A contratada providenciará a execução e instalação de no mínimo 02 placas indicativas do 
empreendimento, nos padrões da Prefeitura, as quais deverão ser fixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução dos serviços, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente. O serviço de instalação 
das placas, incluso material, será remunerado quando da remuneração da instalação do canteiro de obras. 
 
18.16.20. Sempre que houver alteração nas soluções de pavimentação, drenagem, terraplenagem, etc., 
indicadas no Projeto de Engenharia e neste Projeto Básico, deverá ser elaborado “Relatório Técnico e 
Econômico” justificando a melhor solução a ser adotada, visando garantir o menor dispêndio para a 
administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade. O “Relatório Técnico e Econômico” 
deverá conter os custos diretos e indiretos (relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 
reposição, depreciação e impacto ambiental) entre outros fatores, que deverão ser considerados no cálculo 
do menor dispêndio e deverão ser mensurados. Este procedimento será utilizado onde mais se fizer 
necessário, visando a definição da melhor solução, ficando definido que será através de um “Relatório 
Técnico e Econômico”. 
 
18.16.21. No intuito de minimizar os impactos negativos ao tráfego e às atividades econômicas do trecho, 
causados pela execução das obras, deverão ser elaborados estudos e projetos específicos de desvio de 
tráfego. O projeto deverá indicar todos os elementos que deverão ser empregados, inclusive os relativos à 
segurança, e que deverão seguir as especificações e recomendações pela Prefeitura. 
 
19. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
19.1. Documentação relativa à Capacidade Jurídica: 
 
a) Carteira de identidade do(s) proprietário(s) ou do(s) sócio(s); 
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração consolidada, devidamente 
registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso 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 País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 
19.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum, estas serão INABILITADAS por 
ofender o Princípio da Competitividade. 
 
19.2. Da Documentação relativa à Qualificação Financeira: 
 
19.2.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
 
19.2.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para 
fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 
19.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
19.2.2.1. Para as Sociedades Anônimas,  
Art. 176. (…) 
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I - balanço patrimonial; 
 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior. 
 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 
exercício. 
 
19.2.2.2. Para outras empresas,  
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, registrados na Junta Comercial; 
 
b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 
 
c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para ME e EPP, 
poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 
(DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração anterior ao Edital; 
 
d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 
 
19.2.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, poderão 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. 
 
19.2.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
19.2.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 
LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
 
19.2.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação, deverão comprovar 
patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 
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19.2.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, conforme determina a 
Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais. 
 
19.2.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta comercial 
respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da legislação que 
regula a matéria. 
 
19.2.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro exercício 
social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, excepcionalmente, em 
substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço e o Demonstrativo de Resultado 
Parcial referente ao período compreendido entre o início de suas atividades e o mês anterior à data de 
apresentação dos documentos de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A 
documentação apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 
 
19.2.2.8. 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. 
 
19.2.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das Demonstrações 
Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em situação regular perante o CRC na 
data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros motivos que exijam a comprovação 
de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da referida certidão não 
ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente certame. 
 
19.3. Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
19.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
19.3.2. 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 à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 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; 
 
19.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
19.3.4. 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 VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por 
meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidão; 
 
19.3.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
19.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
19.3.7. 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 fica obrigada a fornecer a 
certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 
 
19.3.8. 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; 
 



 

 

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

 

 

59 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

19.3.9. 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 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
19.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniência, de e-mail e atendimento ao Artigo 
9º, inciso III da Lei 8.666/93: 
 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, § 2º, Lei 
8.666/1993. 
 
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 XXXIII, do artigo 7º, da Constituição 
Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 
 
c) Declaração para notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência 
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO 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 ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira 
responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 
 
19.5. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
 
a) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos junto ao CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia); 
 
a.1) A Licitante deverá apresentar registro dos seguintes profissionais abaixo elencados, com as devidas 
atribuições conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA: 
a.1.1.) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista; 
 
a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pelo 
CREA em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas serão inabilitadas. 
 
a.3) A empresa vencedora com sede fora do Estado do Espírito Santo deverá apresentar na ocasião da 
contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo CREA do Estado do Espírito Santo; 
 
a.4) As Atribuições Técnicas do(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(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.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), 
visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL da empresa proponente, bem como 
comprovar o seguinte serviço prestado ou similar: 
 
b.1.1) Serviços de Reurbanização e Reabilitação de Vias Urbanas e outras vias de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior aos executados em rodovias federais, estaduais ou municipais, que 
poderão apresentar Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, executado em qualquer 
tipo de obra (não necessariamente rodoviária), conforme tabela de serviços e quantitativos abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

01 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento – exclusive 
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carga e transporte AF_11/2019 

02 Execução de passeio (calçada) com concreto desempenado 

03 Corpo de BSCC 2,00 X 2,00M – altura do aterro 1,00 A 2,50 M – área e brita comerciais 

04 Gabião caixa 2 X 1 X 0,50 M – pedra de mão comercial – fornecimento e assentamento 

05 
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples – 
exclusive carga e transporte AF_11/2019 

06 Gabião colchão espessura 0,23 M – pedra de mão comercial – fornecimento e assentamento 

07 Corpo de BSTC D=1,00M ou superior – areia, brita e pedra de mão comerciais 

08 
Assentamento de (meio-fio, confeccionada em concreto pré-fabricado, 12 X 30 CM, sobre base 
de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)  

09 
Bueiro metálico sem interrupção de tráfico – D = 3,00 M – chapa com epóxi – escavado em 
material de 1ª categoria – aterro rodoviário máximo = 3,60 M - travessia método não destrutível 

10 Escoramento valas com pranchas metálicas – área cravada 

 
b.2) Atestado(s) de desempenho anterior, em nome da licitante, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, visando certificar a CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL da empresa proponente, 
nos seguintes serviços: 
 
b.2.1) Serviços de Reurbanização e Reabilitação de Vias Urbanas e outras vias de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior aos executados em rodovias federais, estaduais ou municipais, que 
poderão apresentar Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, executado em qualquer 
tipo de obra (não necessariamente rodoviária), conforme tabela de serviços e quantitativos abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADES 

01 
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, 
camada de rolamento – exclusive carga e transporte AF_11/2019 

2.250,00 m³ 

02 Execução de passeio (calçada) com concreto desempenado 12.970,00 m² 

03 
Corpo de BSCC 2,00 X 2,00M – altura do aterro 1,00 A 2,50 M – 
área e brita comerciais 

504,00 m 

04 
Gabião caixa 2 X 1 X 0,50 M – pedra de mão comercial – 
fornecimento e assentamento 

2.064,00 m³ 

05 
Execução e compactação de base e ou sub base para 
pavimentação de brita graduada simples – exclusive carga e 
transporte AF_11/2019 

7.170,00 m³ 

06 
Gabião colchão espessura 0,23 M – pedra de mão comercial – 
fornecimento e assentamento 

4.540,00 m² 

07 
Corpo de BSTC D=1,00M ou superior – areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

1.900,00 m 

08 

Assentamento de (meio-fio, confeccionada em concreto pré-
fabricado, 12 X 30 CM, sobre base de concreto simples e 
rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)  
 

19.130,00 m 

09 
Bueiro metálico sem interrupção de tráfico – D = 3,00 M – chapa 
com epóxi – escavado em material de 1ª categoria – aterro 
rodoviário máximo = 3,60 M - travessia método não destrutível 

51,00 m 

10 Escoramento valas com pranchas metálicas – área cravada 16.600,00 m² 
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b.3) Os atestados referentes à capacidade técnico-profissional poderão ser em nome de um ou mais 
responsáveis técnicos, admitindo-se a soma dos atestados. 
 
b.4) O profissional detentor do(s) Atestado(s) de Execução de Obra(s) detalhado(s) acompanhado(s) de 
sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) ou devidamente Registrado(s) deve 
comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, entendendo-se como tal: 
 
b.4.1.) Sócio: Comprovação através de Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada. 
 
b.4.2.)  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. 
 
b.4.3.)  Empregado: Cópia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e registrada na 
DRT, ambos autenticados. 
 
b.4.4.)  Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços. Conforme LEI No 9.876, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.º 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e resolução do CONFEA n.º 
191 de 20 de março de 1970. 
 
b.4.5.)  Responsável Técnico: poderá ainda a licitante apresentar declaração de contratação futura do 
responsável técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuência deste, 
devendo o contrato de prestação de serviços entre o licitante e o responsável técnico ser apresentado para 
efeito de assinatura de contrato com a Administração, caso a licitante seja a vencedora do certame. 
 
b.5) Comprovação de qualificação do(s) responsável(eis) técnico(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 responsável técnico, desde que registrados no CREA, onde deverá constar 
comprovação de execução de obra(s) / serviços compatíveis com o objeto da licitação. 
 
Da justificativa para exigência de atestado técnico-operacional. 
 
Para enfrentar o desafio de contratar uma determinada empresa que seja capaz de atender as necessidades 
de toda coletividade por meio da livre concorrência, com vistas a zelar pela supremacia do interesse público e 
observar aos preceitos intrínsecos aos Princípios da Administração Pública, em especial, ao que determina o 
Princípio da Eficiência no tocante à realização de obras de grande vulto, como é o caso da obra de 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE DA 
RODOVIA ESTADUAL ES-137 (RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM 121 E 126 NO MUNICÍPIO 
DE NOVA VENÉCIA/ES, o Município contratou empresa para desenvolver os anteprojetos de engenharia, 
memorial descritivo dos serviços e planilhas orçamentárias com vista a contratar um particular que seja 
capacitado para entregar o objeto desta licitação. Nos anteprojetos básicos de engenharia estão detalhados 
os serviços, as características do terreno onde as obras serão realizadas. Nos memoriais descritivos estão 
detalhados os métodos construtivos que devem ser observados na execução de cada serviço que compõe a 
obra e nas planilhas orçamentárias estão as especificações, quantidades e preços unitários atribuídos a cada 
um dos serviços necessários para realizar a obra o objeto do certame. 

Para que o interesse público seja alcançado por meio da efetiva entrega da obra, de acordo com as 
especificações dos projetos e memoriais técnicos, esta Secretaria Municipal de Obras e Transportes tratou de 
identificar os itens de serviços que, dentro do escopo da obra, apresentam maior probabilidade de 
apresentarem problemas relacionados à execução e, por consequência, prejuízo ao erário. A experiência 
acumulada durante o tempo no acompanhamento de obras com características semelhantes a esta que ora é 
licitada propicia, ao corpo técnico desta secretaria, concluir que o serviço de pavimentação em concreto 
betuminoso usinado a quente representam as parcelas da obra que exigem cuidado especial, dada a maior 
probabilidade de apresentarem defeitos construtivos decorrentes da associação de dois fatores relevantes: 
dificuldades inerentes a especificidade de cada um dos serviços e possível falta de experiência da empresa 
contratada para realizar a obra. Com base nestas informações foi realizada análise em relação às parcelas 
que seriam de maior relevância para a obra conforme os critérios adotados pelo método de Curva ABC, 
também denominado de Análise de Pareto, com vistas a reduzir as possibilidades de ocorrerem dificuldades 
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relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos. De acordo com este método de análise os serviços de 
exigidos na capacidade técnica correspondem aos seguintes percentuais sobre o orçamento estimado para a 
obra: a)Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento – exclusive carga 
e transporte AF_11/2019; b)Execução de passeio (calçada) com concreto desempenado; c) Corpo de BSCC 
2,00 X 2,00M – altura do aterro 1,00 A 2,50 M – área e brita comerciais; d) Gabião caixa 2 X 1 X 0,50 M – 
pedra de mão comercial – fornecimento e assentamento; e) Execução e compactação de base e ou sub base 
para pavimentação de brita graduada simples – exclusive carga e transporte AF_11/2019; f) Gabião colchão 
espessura 0,23 M – pedra de mão comercial – fornecimento e assentamento; g) Corpo de BSTC D=1,00M ou 
superior – areia, brita e pedra de mão comerciais; h) Assentamento de (meio-fio, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, 12 X 30 CM, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia); i) Bueiro metálico sem interrupção de tráfico – D = 3,00 M – chapa com epóxi – escavado em material 
de 1ª categoria – aterro rodoviário máximo = 3,60 M - travessia método não destrutível; j) Escoramento valas 
com pranchas metálicas – área cravada. 

O critério adotado para a utilização do método ABC levou em consideração, não só o valor financeiro 
atribuído a cada etapa de serviço eleita como sendo parcela relevante da obra, mas também, a relevância 
técnica de cada um dos serviços em relação às dificuldades relacionadas com as circunstâncias físicas do 
local do terreno no qual os mesmos serão realizados (localização, altura, proximidade com residências e 
redes de distribuição de energia elétrica, dentre outras). Estas circunstâncias tornam premente a necessidade 
de o poder público contratar uma empresa que seja capaz de realizá-los e para isto, necessário que a mesma 
comprove possuir amplo domínio das técnicas construtivas relacionadas a cada serviço. Seguindo esta 
orientação, com amparo na discricionariedade atribuída ao gestor público, foram determinados os critérios 
adotados para avaliar as qualificações técnicas profissionais e operacionais das empresas licitantes. Estes 
critérios foram estabelecidos com base, não somente no valor, mas, principalmente, na importância dos 
serviços que serão executados na realização da obra. No que tange à capacidade técnica operacional, há 
razoabilidade na exigência de comprovação de realização de serviços de natureza semelhantes àqueles 
eleitos como parcelas relevantes da obra, equivalente a 50% da quantidade estabelecida na planilha 
orçamentária regente da licitação. 

Será admitido às empresas apresentarem atestados tantos quantos forem os necessários para 
comprovarem terem realizado cada um dos serviços eleitos como parcela relevante da obra. 

As exigências relativas às qualificações técnicas das empresas e seus responsáveis técnicos decorrem da 
discricionariedade da administração pública e da boa prática em relação à responsabilidade dos agentes 
públicos incumbidos de dar destinação adequada às finanças públicas, além do que, não denota caráter 
restritivo a participação dos particulares na licitação e visam, tão somente, assegurar a supremacia do 
interesse público e propiciar controle sobre a qualidade e eficiência dos serviços realizados na obra. 

c) Declarações para qualificação técnica: 
 

c.1) Declaração do(s) responsável(is) Técnicos) aceitando a sua indicação realizada pela licitante; 
 

c.2) Declaração de compromisso da licitante de que terá disponível para a execução dos serviços previstos 
no Edital, ao menos, os equipamentos em conformidade com item 1.5.4 da IS N 004 do DER-ES, conforme 
Anexo I-03 (Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e do Plano de Trabalho), e item 8 deste 
Projeto Básico; 

 
c.2.1) A Prefeitura poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a complementação ou 
substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a eficiência da execução 
contratual, sem que isso implique em reequilíbrio de custos; 

 
c.3) Declaração que conhece o teor dos seguintes Anexos, Normas e Instruções de Serviços do DER-ES: 

 
c.3.1) Anexo I-03 - Instrução de Serviço Nº 004 N. de 09 de julho de 2015 - Determina a obrigatoriedade da 
apresentação do Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e do Plano de Trabalho; 

 



 

 

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

 

 

63 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

c.3.2) Anexo I-04 - Instrução de Serviço Nº 006 N. de 17 de agosto de 2015 - Procedimentos de realização de 
medição, inclusive quanto a obrigatoriedade de apresentar dos documentos técnicos e os inerentes a 
regularidade trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária para o encaminhamento das medições; 

 
c.3.3) Anexo I-05 DER-ES CR 006/2009 NR - Fiscalização Ambiental de Obras e Serviços de Engenharia e 
Atendimento de Condicionantes Ambientais; 
c.3.4) Anexo I-06 DER-ES CR 007/2009 NR - Controle Ambiental de Obras e Serviços; 

 
c.3.5). Anexo I-07 DER-ES CR 129/2018 - Norma para Avaliação de Desempenho de empresas contratadas. 

 
c.4) Declaração de Responsabilidade Ambiental: O Licitante deverá apresentar sua Declaração de 
Responsabilidade Ambiental destacando que: 

 
c.4.1) Conhece a legislação ambiental brasileira e do Estado do Espírito Santo, aplicáveis às obras 
rodoviárias, bem como as Diretrizes e Normas do DNIT, quando aplicáveis; 

 
c.4.2) Ratifica que tomou ciência das legislações que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente inclusive que: “o preposto, dentre outros, de 
pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia 
agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis”; 

 
c.4.3) Se responsabiliza pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões ambientais 
de sua responsabilidade, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas aos 
licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para a Prefeitura; 

 
c.4.4) Se responsabiliza pela obtenção e pelo efetivo atendimento às Licenças e Autorizações Ambientais de 
sua responsabilidade nos serviços, assumindo as condições de validade das mesmas sem custos adicionais 
para a Prefeitura; 

 
c.4.5) Se responsabiliza pela obtenção do registro de exploração de jazidas, pedreiras, usina solos, de asfalto 
e de britagem e suas licenças ambientais, e demais requisitos necessários à regularização dos serviços e 
ações previstas contratualmente, junto aos órgãos nos níveis Federal, Estadual, Municipal (DNPM, IEMA, 
IPHAN, FUNAI, DPU e outros órgãos ambientais), quando necessários; 

 
c.4.6) Se responsabiliza pela obtenção de licença ambiental de bota-fora; 

 
c.4.7) Assume toda a responsabilidade pela execução das obras e dos serviços provisórios e permanentes de 
proteção ambiental, constantes ou não do Projeto, acompanhadas pela Fiscalização; 

 
c.4.8). Assume toda a execução e custos inerentes ao licenciamento, à conservação, manutenção e 
monitoramento ambiental das instalações, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de serviço, no 
que couber; 

 
c.4.9) Assume, sem repasse para a Prefeitura, toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive os 
pagamentos de multas que venham a ser associados aos serviços contratados, motivados pelo não 
cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos; 

 
c.4.10) Assume o compromisso de permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no Parágrafo 30 do 
Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90; 

 
c.4.11) Assume o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a documentação referente 
às questões ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e 
garantir material informativo para apresentação aos órgãos ambientais e à Prefeitura, se necessário; 

 
c.4.12) Responsabiliza-se por solicitar as autorizações de supressão florestal, quando couber, junto ao 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo IDAF para as supressões 
necessárias às intervenções a serem realizadas, bem como pelas condições nelas estabelecidas; 
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c.4.13) Tomou conhecimento de que os pagamentos das medições somente serão realizados se não houver 
Comunicado de Não Conformidade Ambiental CNCA para a obra/serviço, conforme estabelecido no Anexo I-
05 DER-ES CR 006/2009 NR - Fiscalização Ambiental de Obras e Serviços de Engenharia e Atendimento de 
Condicionantes Ambientais; 

 
c.4.14) Tomou conhecimento que a fiscalização dos aspectos ambientais dos serviços será realizada pela 
Gerência de Desenvolvimento Sustentável e Segurança do Trabalho (GEDES), conforme estabelecido no 
Anexo I-05 DER-ES CR 006/2009 NR - Fiscalização Ambiental de Obras e Serviços de Engenharia e 
Atendimento de Condicionantes Ambientais; 

 
c.4.15) Tomou conhecimento as licenças ou autorizações ambientais, bem como condicionantes impostas às 
mesmas, de responsabilidade da Contratada, também serão objeto da Fiscalização Ambiental a ser realizada 
pela Contratante. 
 
19.6. Das Visitas Técnicas Facultativas: 
 
19.6.1. Será facultado ao licitante visitar o local da realização dos serviços, mediante prévio agendamento 
pelo telefone (27) 3752-9019 (Secretaria Municipal de Obras e Transportes) ou (27) 99693-5404 Engenheiro 
Luiz Eduardo Paletta Gonçalves ou pelos e-mails:  convenios@novavenecia.es.gov.br e 
planejamento@novavenecia.es.gov.br, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 
 
19.6.2. A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA TÉCNICA fornecido pelo 
Município de Nova Venécia-ES, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 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 CREA, detentores de registro ou pelo representante legal da 
empresa. OU não havendo 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 à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas com o órgão licitador. 
 
19.6.3. O 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 refletirão com exatidão os 
serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato. 
 
20. PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
20.1. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados 
(colado ou lacrado). 
 
20.2. Em única via impressa e arquivo digital, redigidas em linguagem clara, em papel timbrado do 
proponente, sem emendas rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 
 
20.3. Data e assinatura da pessoa credenciada, do representante legal ou do responsável técnico, na página 
final, rubricada as demais páginas. 
 
20.4. Descrição clara e completa dos serviços ofertados com as devidas especificações. 
 
20.5. Apresentar planilha de preço unitário e total por item, e o valor global da proposta, em moeda nacional, 
em valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes fórmulas do Office Excel: Arred ou 
arredondar.para.baixo;2 ou configurar o Office Excel em Arquivo – Opções – Avançado – Ao calcular esta 
pasta de trabalho: Definir precisão conforme exibido. 
 
Obs.: a não utilização das fórmulas acima citadas na elaboração da planilha de preço não acarretará a 
desclassificação da proposta apresentada. 
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20.6. As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo Município e 
constantes das planilhas de quantidades de preços anexo ao Edital, sob pena de desclassificação; bem 
como, composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o 
orçamento e devem constar no envelope de proposta de preços. 
 
20.7. As propostas de preços, bem como todos os documentos que integram serão analisadas e, em caso de 
inconformidades, ensejarão a desclassificação da licitante. 
 
20.8. O valor unitário de cada item a ser cotado pela licitante não poderá ser superior ao mencionado na 
planilha inicial oferecida pelo Município e, caso isso ocorra, a licitante terá sua proposta declarada 
desclassificada. 
 
20.9. Juntamente com a proposta comercial, deverá ser apresentado o cronograma físico-financeiro da obra 
ou serviço, obedecendo o prazo de execução previsto no presente Projeto Básico, devendo o mesmo conter 
os valores mês a mês, e seu percentual em relação ao valor total proposto, em conformidade com o anexo 
constante do Edital. 
 
20.10. Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
de abertura das propostas. 
 
20.11. Declaração de que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos materiais ao local de entrega e 
tributos de qualquer natureza. 
 
20.12. Indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida, número, 
bairro, cidade, CEP, UF), telefone e endereço eletrônico (e-mail). 
 
21. DA MODALIDADE LICITATÓRIA: 
 
21.1. Sugere-se a adoção da modalidade Concorrência Pública, sendo o tipo de julgamento Menor Preço 
Global, Regime de Execução: Indireta; Empreitada: por preço unitário. Explica-se. 
 
21.2. Registra-se que conforme documento “Projeto de Engenharia” – Volume 1 – Relatório de Projeto e 
Documentos para Licitação, elaborado pela empresa Avantec Engenharia LTDA, contratada para desenvolver 
os projetos, consta às páginas 1/52 o Anexo I – Termo de Referência, onde sugere o Tipo de Licitação: RDC 
– Regime Diferenciado de Contratação, através da contratação integrada (RDCi), Modo de Disputa: Aberto, 
Critério de Julgamento: Menor Preço ou Maior Desconto Global, Regime de Execução: Contratação 
Integrada. 
 
21.3. Ocorre que a adoção do RDC afasta a aplicação da Lei Federal n.º 8.666/1993. É o que dispõe o artigo 
1.º, § 2.º, da Lei Federal n.º 12.462, de 04 de agosto de 2011: 
 

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável 
exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 
§ 2º A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e 
resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. 

 
21.4. Conforme cláusula do Convênio, o município obrigatoriamente deve realizar o processo licitatório para 
contratação da empresa, utilizando-se como referência a Lei Federal nº 8.666/93, senão vejamos: 
 

2.1.2 – Ao CONVENENTE: 
… 
g) observar e cumprir as regras da Lei Federal nº. 
8.666/93 na celebração de contratos necessários para 
execução do objeto do presente convênio, adotando-se, 
obrigatoriamente a modalidade de licitação Pregão, 
prevista na Lei nº. 10.520/02, no caso de bens e serviços 
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comuns, preferencialmente na forma eletrônica, nos 
termos do art. 39 do Decreto Estadual nº 2.737/2011; 
 

21.5. Embora a solução de engenharia constante no Projeto tenha optado pelo RDC, o Município sob pena de 
incorrer em violação ao convênio tem que obrigatoriamente se utilizar da Lei Federal n.º 8.666/1993, razão 
pela qual no presente caso entende-se que a adoção da modalidade concorrência pública não irá implicar em 
prejuízo ao erário e a participação de empresas. 
 
21.6. Pelo contrário, a adoção da concorrência pública além de estar de acordo com o convênio firmado, do 
ponto de vista técnico da solução de engenharia, também se mostra plenamente aplicável ao caso, 
registrando-se que não haverá restrição da competitividade em função de sua adoção, pois o que se está 
buscando é a contratação de empresa técnica para a realização dos serviços, prevendo exigências de acordo 
com a lei e o entendimento jurisprudencial. 
 
21.7. Outrossim, conforme se extrai do caput do art. 9º da Lei nº 12.462/11, é facultado à administração 
pública a utilização do regime de contratação integrada, desde que haja expressa justificativa e seja 
demonstrada de forma técnica e economicamente adequada sua utilização. 
 
21.8. A discrição do administrador público advém, ainda, de outro dispositivo do RDC, qual seja o do art. 8º, § 
1º, o qual estabelece a utilização preferencial do regime de contratação integrada ao lado dos regimes de 
empreitada por preço global e empreitada integral. 
 
21.9. Assim, nota-se que a adoção do RDC não se revela obrigatória no caso, pois a própria lei faculta seu 
uso. Ademais, do ponto de vista técnico e econômico, como já exposto, entende-se que a melhor solução do 
ponto de vista de engenharia é a adoção da concorrência pública. 
 
22. DO VALOR ORÇADO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: 
 
22.1. A solicitação para formalização do convênio foi realizada em 27/07/2021, com o envio de documentação 
técnica e projetos, através do e-Docs – sistema corporativo de gestão de documentos arquivísticos digitais do 
Governo do Estado do Espírito Santo – através do protocolo nº 2021-XC9SP1. Posteriormente toda a 
documentação foi reencaminhada em 21/10/2021, e o processo foi autuado sob o protocolo 2021-5QWPL. 
 
22.2. O orçamento para a execução da obra projetada foi elaborado com base na tabela Referencial de 
Preços de Serviços Rodoviários do DER/ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo) 
e do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). 
 
22.3. Os códigos e preços unitários adotados foram obtidos junto às tabelas referenciais em suas respectivas 
datas-base, reajustados para maio de 2021. Portanto, a data base do orçamento é maio de 2021. 
 
22.4. As tabelas referenciais utilizadas estão listadas a seguir: 
 
22.4.1. Preços de Serviços Rodoviários do DER/ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito 
Santo) com data base de junho de 2020, reajustado para maio de 2021; 
 
22.4.2. Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) com a data base de janeiro de 2021, reajustado para maio 
de 2021); 
 
22.4.3. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI com data base de 
maio de 2021; 
 
22.4.4. Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo – IOPES com data base de maio de 2021. 
 
22.5. Inicialmente o valor orçado era de R$ 57.687.917,53 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e oitenta 
e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos). 
 
22.6. A assinatura do Convênio deu-se em 30/06/2022, no entanto, já transcorridos mais de um ano entre a 
data-base do orçamento e a efetivação da assinatura. 
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22.7. Considerando o lapso temporal, a planilha orçamentária foi atualizada e utilizou-se como base para os 
custos dos serviços, as seguintes tabelas: DER-ES mês 01/2022, SICRO mês 01/2022, IOPES mês 03/2022, 
CESAN mês 03/2022 e SINAPI-ES não desonerado mês 04/2022 e, também, composições de custos, com 
atualização de preços referentes ao mês de maio/2022. Destaca-se que as tabelas são sistemas referenciais 
dos Governos Federal e Estadual. Com a atualização, o orçamento para execução da obra chegou ao 
montante de R$ 72.661.356,92 (setenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). 
 
22.8. Através do OFÍCIO Nº 797/2022/GPNV, de 11/07/2022, foi solicitado, pela administração municipal, 
aditivo de valor, cuja diferença entre o convênio e a nova planilha, seria de responsabilidade do município, a 
título de contrapartida, valor esse de R$ 14.973.439,39 (quatorze milhões, novecentos e setenta e três 
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos). 
 
22.9. Considerando a vedação legal para assinatura do aditivo de valor, em virtude do período de defeso 
eleitoral, bem como a necessidade de dar encaminhamento ao convênio, o Município, por intermédio do 
Gestor entende que a obra é de sua importância, detendo o ente municipal condições financeiras de arcar 
com a diferença. 
 
22.10. Importante pontuar que os valores que serão executados pela obra inicialmente são do convênio, 
sendo que o restante, caso seja necessário, se trata de uma complementação e não contrapartida, até 
mesmo porque a contrapartida, se fosse o caso, teria que estar expressamente prevista no termo de 
convênio. 
 
22.11. Também é imperioso pontuar que o Município, por cautela, fez o questionamento junto ao DER, no 
entanto, a resposta foi da desnecessidade de mudança no convênio, presumindo-se que o servidor que 
prestou a informação detém capacidade e poderes para tanto. 
 
22.12. Ademais, o convênio já está assinado, os valores do mesmo são de grande vulto, sendo para a 
execução de obra de sua importância para o município e para o Estado propriamente.  
 
22.13. Registra-se ainda que o Município, para a assunção de eventual complemento, declarará a capacidade 
financeira para o oferecimento da complementação, bem como que não irá ocasionar qualquer prejuízo ou 
problemas no cumprimento de suas obrigações, demonstrando-se o atendimento a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, entre outras. 
 
22.14. Assim, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista financeiro/contábil, não há impedimentos 
para o prosseguimento do processo licitatório. 
 
22.15. Nada obsta que o Estado e o Município, posteriormente, firmem eventual aditivo ao convênio, uma vez 
que as hipóteses estão previstas no mesmo, cabendo aos Chefe do Poder Executivo Estadual e Municipal as 
tratativas. 
 
22.16. Importante pontuar ainda que se trata de obra de grande vulto, não fazendo sentido a utilização do 
valor originário do convênio sem a atualização da planilha, pois em eventual aditivo, se for o caso, poderia até 
mesmo comprometer a execução da obra. 
 
22.17. Também não quer dizer que o valor total, do convênio e do complemento do Município, será o valor da 
obra, pois o que se pretende é que a licitação se dê de forma mais transparente e publicada nos meios de 
comunicação comumente publicados, visando, portanto, atrair o maior número de interessados para que o 
valor da obra diminua. 
 
22.18. Portanto, tendo em vista a resposta do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do 
Espírito Santo – DER, através do OFÍCIO Nº 467/2022 – DIPRE/DER-ES, no qual após consulta à Diretoria 
de Obras de Infraestrutura e Logística daquele departamento, concluiu que não é necessária a celebração do 
termo aditivo de valor ao convênio, pois o concedente repassará os recursos originalmente previstos no plano 
de trabalho que é parte integrante do convênio, observadas as parcelas e periodicidade de desembolso, não 
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encontrando óbices ao aporte de recursos financeiros por parte do município, relativo entre a diferença das 
planilhas orçamentárias. 
 
22.19. Ressalte-se que todos os documentos citados neste item do presente Projeto Básico compõem o 
processo para abertura do certame licitatório. 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 
 
23.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
 
23.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
23.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
23.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
 
23.1.5. cometer fraude fiscal. 
 
23.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA 
as seguintes sanções: 
 
23.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 
contratado; 
 
23.2.2. Multa de: 
 
23.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em 
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e 
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 
 
23.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso 
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
 
23.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 
 
23.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 
tabelas 1 e 2, abaixo; e 
 
Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério da autoridade. 
 
23.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) 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 a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão 
do contrato; 
 
23.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
24.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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23.2.4. Declaração de inidoneidade 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; 
 
23.3. As sanções previstas nos subitens 24.2.1, 24.2.3 e 24.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
23.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 
Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no edital/contrato; 

01 

 
23.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 
 
23.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
23.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
23.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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23.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional 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 Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR. 
 
23.7. 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 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
23.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
 
23.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
23.10. 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 princípio 
da proporcionalidade. 
 
23.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
 
23.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
23.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
24.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
24. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
 
24.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas. 
 
24.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC (Índice Nacional de Custo 
da Construção – DIFGV) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
 
24.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
 
24.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
24.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 
24.6. 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. 
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24.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
24.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
  
25. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 
25.1. É vedada a subcontratação total ou parcial para a execução dos serviços, objeto do Contrato. 
 
26. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS: 
 
26.1. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa 
autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. 
 
26.2. No presente caso, a vedação se faz justificada para afastar a restrição à competição, na medida que a 
reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e 
poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 
 
26.3. Não obstante a participação de consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de 
alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória. Devem ser consideradas as 
circunstâncias concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o 
universo de possíveis licitantes, o que não é o caso. Ademais, reitera-se que a participação de consórcio 
poderia provocar restrição ao caráter competitivo do certame. 
 
26.4. Inegavelmente, embora seja menos frequente, é possível que, em alguns casos, não reste outra 
escolha à administração licitante a não ser vedar a formação de consórcios. Por exemplo, em um serviço, 
extremamente técnico (o fornecimento e a operação de uma modalidade específica de satélites militares), 
que somente seja prestado por duas ou três empresas especializadas. Assim, o exemplo apontado 
demonstra, mais uma vez, que a justificativa para a vedação ao consórcio no caso é legal. 
 
26.5. Reitera-se que no caso, a admissão do pacto consorcial pode viabilizar a coligação de empresas que 
antes seriam adversárias naturais, restringindo-se assim o número de potenciais licitantes e, 
conseguintemente, a própria competitividade do certame, o que, por fim, acaba dificultando sobremaneira, 
senão impossibilitando, a contratação da proposta mais vantajosa possível para a Administração Pública.  
 
26.6. Assim, tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 
participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, 
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8.666/93, que em seu artigo 33 que atribui à 
Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já 
expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o 
que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 
moralidade. 
 
26.7. Nesse sentido: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO DE SECRETARIA 
MUNICIPAL. SUSPENSÃO POR DETERMINAÇÃO DO TCE. VEDAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. A admissão ou não de consórcio de empresas em licitações e contratações é 
competência discricionária do administrador, que pode validamente vedar a participação 
de consórcios quando o objeto não seja considerado de alta complexidade ou vulto, 
segundo pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União. (TJ-RO - MS: 
00124076420148220000 RO 0012407-64.2014.822.0000, Relator: Desembargadora 
Ivanira Feitosa Borges, Data de Julgamento: 06/07/2015, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/07/2015.) 

 
27. CONCLUSÃO: 
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27.1. A planilha orçamentária, memorial descritivo e demais peças encontram-se em anexo a este projeto. 
 
Nova Venécia-ES, 03 de agosto de 2022. 
 
ELABORADO POR: 
 
Diego Vieira da Silva 
Subsecretário Municipal de Obras e Transportes 
Matrícula nº 79171 
 
Luiz Eduardo Paletta Gonçalves 
Subsecretário Municipal de Planejamento 
Matrícula nº 79217 
Engenheiro Civil 
CREA: MG-70732/D 
 
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
 

Aprovado pela autoridade competente, Sr. Andre Wiler Silva Fagundes, Prefeito do Município de Nova 
Venécia/ES. 

 
Em: ___/____/________. 
 
Andre Wiler Silva Fagundes 
Prefeito 
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Anexo I - (Projeto Básico – Especificações do objeto); 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I.I   – Projetos Executivos; 
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Anexo I - (Projeto Básico – Especificações do objeto); 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I.II   - Planilha Orçamentária; 
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Anexo I - (Projeto Básico – Especificações do objeto); 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I. III – Memorial de Cálculo; 
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Anexo I - (Projeto Básico – Especificações do objeto); 
                                                 

 

 

 

 

Anexo I. IV – Cronograma Físico-Financeiro. 
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ANEXO II 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA CONCORRÊNCIA PUBLICA  
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.sas, nossa proposta para prestação do serviço de _____, pelo preço global de R$ ___ 
(valor por extenso)___, em conformidade com a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro que 
são partes obrigatórias e integrantes desta Proposta de Preços, conforme seguem anexados à mesma. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE DA RODOVIA ESTADUAL ES-
137(RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, 
conforme as quantidades e especificações descritas neste projeto básico. 
 

Item Especificações Técnicas Vr. Total 

01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA 
DE CAPACIDADE DA RODOVIA ESTADUAL ES-137(RODOVIA DO 
CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO DE NOVA 
VENÉCIA/ES, conforme as quantidades e especificações descritas 
neste projeto básico. 

 

              Valor Global Total da Proposta  R$  

 

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

 O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas. 

 Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas 
neste ato convocatório. 

 
Por necessário informamos que:  
 

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

 
(Local), ____ de _________ de 2022. 

 
Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 

(Nome da empresa)(Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 
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ANEXO III 
 

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 004/2022 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 
004/2022 

 
Em conformidade do edital em referência, c/c o inciso III do artigo 30 da Lei n° 8.666/93, declaro que a 
empresa ______, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______, através do Sr. ____(Representante Legal ou 
Responsável técnico)_____Cédula de Identidade nº  _____, devidamente identificado, tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da 
licitação em epígrafe, através de vistoria no local onde serão executados os respectivos serviços, mediante 
inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 
proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes. 
 
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE DA RODOVIA ESTADUAL ES-
137(RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, 
através de processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, conforme especificações contidas no 
Projeto Básico. 
 
OBS.: O representante da empresa participante deverá ser autorizado pelo representante legal, através de 
Autorização por Escrito, fazendo menção ao Edital em epígrafe (CV. n.º ____/2.014), dando poderes para a 
realização da visita técnica, assinada e datada. Será necessária ainda, a apresentação de cópia (autenticada 
ou cópia simples e original) do Ato Constitutivo, Contrato Social, ou Certidão da Junta Comercial atualizada, 
para a verificação da assinatura do representante legal. 
 
A comprovação de conhecimentos técnicos satisfatórios deverá ser demonstrada através de cópias das 
inscrição/registros nos órgãos competentes  
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 
(Nome da empresa) 

(Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 
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ANEXO IV 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

A empresa ................................................, com sede na Rua/Avenida .............................., CNPJ nº 
....................., CREDENCIA o(a) Sr.(a)  .........................................................., (CARGO) 
.............................................................................................., portador(a) do R.G. nº ......................... e CPF nº 
......................................................., domiciliado(a) e residente na Rua/Avenida .........................., nº .........., 
Bairro ..........................., (Cidade) ............................, CEP: ..................., para representá-la perante a 
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA na licitação por Concorrência Pública nº 004/2022,  podendo  formular  
lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 
todas as fases licitatórias. 
 
NOME: ......................................................................................................... 
 
 
R.G.: ............................................................................................................ 
 
 

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

 
 
Obs.: Este documento deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação em mãos, fora de 
envelope, na etapa de Credenciamento e com firma reconhecida. 
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ANEXO V 
 

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 004/2022 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE DA RODOVIA ESTADUAL ES-
137(RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. 

 
D E C L A R A Ç Ã O   C O N J U N T A 

 
Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao tema, para fins de 
participação nesta CONCORRÊNCIA acima, a empresa (razão social), estabelecida à (Endereço Completo), 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º ____________, declara que conhece e aceita todos os parâmetros e 
elementos para a contratação, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos 
constantes do ato convocatório e seus anexos, e que: 
 

a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
c) Não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou órgãos da 
Administração Municipal no quadro da empresa licitante na prestação do serviço objeto da 
CONCORRÊNCIA; 
d) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos. 

 
Por ser a expressão da verdade, eu _________, Carteira de Identidade nº. _____, CPF Nº. _____, 
representante legal desta empresa, firmo a presente. 
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 

(Nome da empresa) (Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 

 
 
OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório. 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no envelope “001” 
documentação, pois faz parte dos documentos de habilitação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

 

81 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

 
ANEXO VI 

 
 

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 003/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
 
 

Empresa ____________________________ estabelecida na _________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ-MF sob o nº. _______________, através de seu representante legal Sr. (a) 
___________________________, R. G. nº. _______ expedida pelo _______ e CPF/MF nº ___________, 
DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que preenche 
os requisitos do Art. 3º da referida Lei, não ultrapassando o limite de receita bruta estabelecido em seu inciso 
II, bem como estando inserido nos impedimentos previstos no § 4º desse mesmo artigo.  
 

 
(Local), ____ de _________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)  
(Razão Social da Proponente) 

(Carimbo de CNPJ da Empresa) 
Obrigatório 
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ANEXO VII 

 
 

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 003/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 
 
 
Empresa ______________________ estabelecida a ______________________, devidamente inscrita no 
CNPJ-MF sob o nº______________________ por seu representante legal o (a) Sr.(a) 
______________________, portadora da Carteira de Identidade nº. ______________________, expedida 
pelo órgão _____________ e CPF/MF nº. ______________________, DECLARA, sob as penas da lei 
que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
 
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 
(Nome da empresa) 

(Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 
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ANEXO VIII 
 

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 007/2019 
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 
(Papel timbrado da empresa) 

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones / Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante SIMPLES (  ) SIM   (  ) NÃO 

 
Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone / Fax  

E-mail  

Carteira de Identidade  

Órgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone / Fax  

E-mail  

OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
 

(Local), ____ de _________ de 2022. 
 
 

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 
(Nome da empresa) 

(Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 
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ANEXO IX 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, E A 
EMPRESA ....................... 

 
PROCESSO ADM. N°. 568933/2022. 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0037 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-
ES, designado abreviadamente como CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste 
Município, designado abreviadamente como CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 
.................................., pessoa jurídica de direito privado de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o 
nº ........................, estabelecida na .........................., nº ........., Bairro .............., (Cidade) ........................., 
CEP: ......................., e-mail: ..................., telefone .................., doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo(a) Senhor(a) ................................., portador(a) do CPF nº ....................... e da CI 
nº ......................, (Nacionalidade) ..................., (Estado Civil) ...................., (Profissão) ......................, 
domiciliado(a) e residente na .............................., nº .........., Bairro ..............., (Cidade) ........................, CEP: 
......................, tendo em vista o que consta no Processo nº 568933/2022 e em observância às disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, , 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº  004/2022, têm 
entre si, justos e contratados, a contratação de empresa em conformidade com ao Projeto Básico, Planilhas 
Orçamentárias e também o Cronograma Físico-Financeiro, com contratação sob a forma de Menor Preço 
Global, em regime de execução indireta por preço unitário, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
mediante as seguintes cláusulas e condições,  acordam e ajustam firmar o 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 JURÍDICO  
 
1.1. O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
8.883/94, pelo Decreto nº 9.412/2018, bem como as disposições de direito privado aplicável à matéria. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO  
 
2.1. O presente contrato decorre da Licitação, na modalidade Concorrência Pública, processada sob o n.º 
004/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO  
 
3.1 O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E MELHORIA DE CAPACIDADE 
DA RODOVIA ESTADUAL ES-137(RODOVIA DO CAFÉ), TRECHO ENTRE O KM121 E 126 NO 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.  

 
3.2. Este instrumento contratual está de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital, os quais 
deverão ser anexados a este Contrato para a efetivação do mesmo e a pronta verificação das especificações 
técnicas. 
 
3.1.1. Os serviços de que se trata o caput desta Cláusula, desenvolver-se-ão através de Ordens de Serviços 
especificas, a serem emitidas pela Prefeitura de Nova Venécia. 
 
3.1.2. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo, ou em parte. 
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CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 
 
4.1. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2023, contado a partir da data de sua assinatura, 
tendo em vista que o Convênio firmado entre o Município e o Estado tem vigência até a citada data, podendo 
ser prorrogado condicionado à prorrogação do Contrato de Repasse e desde que haja plenamente justificado, 
atendendo ao interesse e conveniência da Administração. 
 
4.1. O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico-
financeiro, que faz parte do processo, a contar do primeiro dia útil subsequente à autorização de serviços, 
expedida pelo município, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse 
e conveniência da Administração. 
 
4.2. Para atendimento a Manifestação Técnica – COEN/SECONT Nº 029/2020, páginas 18/29 e 19/29, 
quando da adequação do Cronograma Físico-Financeiro pela empresa melhor classificada no certame, o 
percentual das 3 últimas parcelas deve permanecer em no mínimo igual a 10% (dez por cento) do valor total 
da obra. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta de recurso específico consignado no 
orçamento municipal de 2022: 
 

ÓRGÃO: 110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES 
E DE URBANISMO 

UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES 
E DE URBANISMO 

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO 

SUBFUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA 

PROGRAMA: 0113 – URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO 

ATIVIDADE: 1.180 – PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E 
ACESSOS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO DE 
CICLOVIAS 

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FICHA: 670 

FONTES DE RECURSOS: 15200001000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 
ESTADOS 

 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 15400000000 – TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

 
5.2. No interesse da Prefeitura Municipal de NOVA VENÉCIA a prestação dos serviços poderá ser suprimida 
ou aumentada até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além 
desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no Artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/1.993 e suas 
alterações, e será admitido acréscimos e supressões na forma da lei § 1º do art. 65 da Lei nºA 8.666/93 e 
suas alterações, devidamente justificado por escrito. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na lei nº 
8.666/93; 
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6.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção na 
execução do contrato; 
 
6.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 
 
6.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
6.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
Contrato; 
 
6.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
6.7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 
ambientais vigentes; 
 
6.8. 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; 
 
6.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados. 
 
7.2. A eventual aceitação das obras/serviços por parte do Contratante não eximirá a 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 exclusiva 
da Contratada. 
 
7.3. As obras/serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o entulho 
e restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados pela Contratada. 
 
7.4. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 
ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Nova Venécia. 
 
7.5. 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 imóveis, mobiliários, equipamentos 
e demais pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente 
causados serão ressarcidos; 
 
7.6. Observar o uso dos equipamentos de segurança, por parte de seus funcionários, de proteção individual e 
coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a 
ocorrência de danos físicos e materiais; 
 
7.7. Responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de trabalho, 
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 
 
7.8. A CONTRATADA preferencialmente selecionará, MÃO DE OBRA LOCAL para execução dos serviços. 
 
7.9. A CONTRATADA obrigatoriamente deverá contratar MÃO DE OBRA advinda do Sistema Penitenciário 
Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão de obra total para a execução do objeto, nos termos 
do Artigo 36 da Lei nº 7.210/84, conforme letras “i”, “i.1”, “i.2”, “i.3” e “i.4”, Cláusula 2.1.2 do Convênio. 
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7.10. 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. 7º 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 rescisão do contrato. 
 
7.11. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação 
do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do 
FGTS, para com seus empregados. 
 
7.12. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e 
de terceiros no perímetro da obra. 
 
7.13. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 
fiscalização do Município de Nova Venécia/ES; 
 
7.14. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do 
Município de Nova Venécia/ES, que lançará a devida justificativa no diário de obra; 
 
7.15. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: sala para a fiscalização; 
barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e 
suficientes a boa execução da obra; 
 
7.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 
conforme prevê o parágrafo 1º, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
7.17. A publicidade do recurso deverá ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra, ou outro veículo 
de comunicação, cujo modelo será disponibilizado pela administração municipal. 
 
7.18. Comunicar ao CONTRATANTE, 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 à integridade do patrimônio público; 
 
7.19. 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 no contrato; 
 
7.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
7.22. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação 
e qualificação no certame licitatório; 
 
7.23. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 
 
7.24. Atender as novas regras do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), referente a 
prevenção à Covid-19 como forma de preservar a saúde, cumprindo todas as normas e protocolos de 
segurança. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS E DAS ALTERAÇÕES 
 
8.2.1. Será exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, equivalente 
a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato; 
 
8.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no ato de assinatura deste Contrato os 
documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; 
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8.2.4. No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos relativos à 
garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 8.2.1; 
 
8.2.5. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 
contratuais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
 
CLÁUSULA NONA - DO VALOR 
 
9.1. O Preço total do presente é de R$ ___,__ (____), valor este dividido em __ (____), de acordo com 
Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico/Financeiro, medições e especificações contidas na proposta de 
preços da CONTRATADA, já devendo estar acrescidos de todas as despesas, como: taxas, seguros, 
salários, impostos, encargos sociais e demais ônus. 
 
9.2. No preço já estão incluídos os custos e demais despesas, inclusive o custo, taxas, impostos, encargos 
sociais, seguros, licenças e todos os demais custos relacionados à prestação de serviços, inclusive com a 
sua garantia.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. As medições da obra deverão ser requeridas pela Contratada, junto ao protocolo da Prefeitura e serão 
realizadas mensalmente pelo Engenheiro responsável pela fiscalização do objeto do edital, pertencente ao 
quadro de servidores deste Município, com o acompanhamento da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil 
de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente anterior. 
 
10.2. Os pagamentos serão efetuados após o aceite do Fiscal do Contrato, através de medição elaborada por 
ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha de medição deverá ser 
acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o estágio da obra quando da realização da 
medição. 
 
10.3. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização de 
obras, todos os insumos e transportes, mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos e veículos, 
bem como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritórios e canteiros, lucros e bonificações, 
de acordo com as condições previstas nas Especificações e Normas indicadas no Edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 
executados 
 
10.3. Os pagamentos deverão ser efetuados através de transferência bancária em nome da Contratada até 
30 (trinta) dias após a apresentação à Divisão de Administração de Convênios de TODOS os documentos 
necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer documento, a contratada será 
comunicada para complementar a documentação exigida, cujo prazo de pagamento contará a partir da 
entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente após a referida entrega da complementação, o contratante 
solicitará à contratada a apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
10.3.1. No momento do pagamento de qualquer das medições, caso o recurso do convênio ainda não tenha 
sido repassado pelo Governo do Estado, a transferência bancária somente será efetuada após o repasse 
do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER. 
 
10.4. Para o pagamento de qualquer medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
10.4.1. Nota Fiscal / Fatura dos Serviços, emitida com os seguintes dados: 
 
a) Nome: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 
b) CNPJ: 27.167.428/0001-80 
c) Endereço: Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES 
d) CEP: 29.830-000; 
e) Telefone: (27) 3752-9001 
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10.4.1.1. No espaço para observação da nota fiscal deverá constar: 
 
a. Número do Convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado (CONVÊNIO Nº 002/2022/DER-
ES/MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA); 
b. Número do PROCESSO LICITATÓRIO; 
c. Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA; 
d. Número do CONTRATO; 
e. Objeto do Contrato; 
f. Dados bancários em nome da contratada. 
 
10.4.2. Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
Trabalhista; 
 
10.4.3. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber: 
 
a. Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra – Cadastro 
Específico do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários; 
 
b. Cópia da GFIP – 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; 
 
c. Comprovante de recolhimento do FGTS; 
 
d. Comprovante de Recolhimento do PIS. 
 
e. Comprovante de Recolhimento do ISS; 
 
f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ; 
  
g. Comprovante de Recolhimento do COFINS; 
 
h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula CEI da obra e da contratada; 
 
i. Comprovante de Recolhimento da CSLL; 
 
10.4.3.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar através do seu 
recolhimento regular. 
 
10.4.4. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da Empresa. 
 
10.4.5. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos documentos citados nos 
subitens 10.4.1 a 10.4.4, a CONTRATADA deverá apresentar: 
 
a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta Comercial; 
 
b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 
registro do Contrato, necessários à execução dos serviços; 
 
c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de prazo de execução 
dos serviços ou de valor, a contratada deverá providenciar as respectivas ART’s/RRT’s. 
 
d) Comprovante da matrícula CEI da obra junto ao INSS; 
 
10.4.6. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os impostos 
recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a última nota fiscal; 
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10.4.7. 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; 
 
10.4.8. Após a última medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório; 
 
10.4.9. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) será feita pelo encaminhamento à Prefeitura da via da ART/RRT destinada ao contribuinte; 
 
10.4.10. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da 
nova fatura, devidamente corrigida; 
 
10.4.11. O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 
 
10.4.12. O recebimento definitivo da obra ocorrerá 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisório; 
 
10.4.13. O 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; 
 
10.4.14. O Município de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens 
das propostas que assim se apresentarem; 
 
10.4.15. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos; 
 
10.4.16. O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 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 ISSQN no Município de 
Nova Venécia/ES. 
 
10.4.16.1. Será admitido o pagamento de uma porcentagem mínima de cada item de serviço, de acordo com 
a Instrução de Serviço IS DIT Nº 02/2004 – DNIT. Para os itens de serviços cuja unidade é km (extensão), no 
mínimo a contratada deverá executar 500 metros de cada serviço para que seja medido. Para os itens de 
serviço cuja unidade é conjunto (Cj) serão pagos conforme a execução de cada conjunto; 
 
10.4.16.2. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o andamento físico da obra 
e proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra, não sendo 
concedidos aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos injustificáveis, remunerando o 
mesmo percentual de pagamento da execução financeira com o percentual de pagamento da administração 
local. 
 
10.4.16.3. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada parcela de serviço serão aqueles 
estabelecidos pela PMNV e não poderão ser modificados pela Contratada. Não serão considerados 
quantitativos de serviços superiores aos indicados nos Critérios de Pagamento; 
 
10.4.16.4. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e 
encargos; 
 
10.4.16.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município; 
 
10.4.16.6. A Contratada deverá apresentar relatório mensal, contendo as exigências do item 1.6 da IS 04 de 
09 de Julho de 2015 (Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho); 
 
10.4.16.7. A Contratada deverá apresentar as informações exigidas nas instruções IS 03 (Documentações 
das Medições e das Faturas) e IS 06 (Procedimentos para realização de medição). 
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10.15.1. Primeira Medição e Nota Fiscal: 

 
10.15.1.1. Nota Fiscal dos serviços devidamente atestados pelo setor competente, 
acompanhado de medição de serviços realizados.  
 
10.15.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica dos Serviços. 
 
10.15.1.3. Matrícula CEI da obra junto ao INSS. 

 
10.15.2. Todas as Medições Intermediárias e Notas Fiscais: 

 
10.15.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à 
execução dos serviços; 
 
10.15.2.2. SEGFIP/GFIP com indicação específica da matricula CEI a qual está cadastrada a 
Obra, folha de pagamento da obra, referentes ao mês anterior à execução dos serviços; 
 
10.15.2.3. Planilhas orçamentárias, cronograma de desembolso e físico financeiro e demais 
documentos necessários a comprovação de execução dos serviços, atestados pelos 
responsáveis pela fiscalização da execução dos serviços, em conformidade com as informações 
emitidas na Nota Fiscal de Serviços. 
 
10.15.2.4. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da União 
(Certidão Conjunta PGFN e RFB), devidamente válida; 
 
10.15.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a 
empresa, devidamente válida; 
 
10.15.2.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 
empresa, devidamente válida; 
 
10.15.2.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Nova Venécia, 
devidamente válida; 
 
10.15.2.8. Prova de Regularidade com o Projeto Gerar do Município de Nova Venécia em 
conformidade a lei Municipal nº 2838/2017, devidamente válida. (atendimento a Cláusula 6.13); 
 
10.15.2.9. Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
devidamente válida; 
 
10.15.2.10. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
devidamente válida; 
 
10.15.2.11. Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas devidamente válidas. 

 
10.15.3. Ultima Medição e Nota Fiscal: 
 

10.15.3.1. Documentação de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que 
solicitada; 
 
10.15.3.2. Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela Prefeitura 
Municipal d Nova Venécia) – Ultima fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à 
Prefeitura, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da sua 
solicitação. 
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10.16. Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO 
CONTRATANTE, incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária através dos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança, nos termos do art. 40, inciso XIV, 
“d” da Lei 8.666/93 e alterações.   
 
10.17. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação ou em razão de 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
10.18. Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente 
com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor. 
 
10.19. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida a empresa vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Nova 
Venécia. 
 
10.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a contratante não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, observando que o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do 
efetivo pagamento, é uma taxa prefixada ao ano ou conforme índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à Caderneta de Poupança (nos termos do art. 1º alínea F da Lei 9.494/94, alterada pelo art. 5º da 
Lei 11.960/09), mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = N x VP x I 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) /365, sendo: 
TX - Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Ampliado fornecido pela FGV 
– Fundação Getúlio Vargas. 

 
10.21. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessado, na 
fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

 
Parágrafo Único: Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE 
a 1ª via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 
11.1. O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II, letra “d” e § 1º e 
2º da Lei 8.666/1.993, em consonância com as informações contidas no Anexo I e, em observado o seguinte: 

 
a) As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

 
11.2. As variações referidas no subitem anterior serão efetivadas obedecendo ainda os seguintes critérios: 

 
11.2.1. Do acréscimo de serviços: 
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a) Quando os serviços constarem da planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA os 
preços serão aqueles nela previstos. 
b) Inexistindo elementos que permitam a fixação dos preços correspondentes prevalecerão os 
que vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
c) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com terceiros sem 
que caiba à CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação. 
d) Ficará a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalização da 
obra/reforma, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos depósitos, 
às instalações e ao registro e documentos relacionados com o negócio contratado. 

 
11.2.2. Do decréscimo de serviços: 
 

a) Se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais para aplicação na obra/reforma, antes 
da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelo preço de 
aquisição regularmente comprovados devendo estes ser recolhidos ao almoxarifado da 
CONTRATANTE. 
 
b) Se a CONTRATADA não se manifestar após a Ordem de Supressão serão deduzidos dos 
pagamentos o valor dos materiais conforme previsto na planilha orçamentária. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
12.1. No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer fora 
das especificações e/ou condições avençadas, a contratante poderá rescindir o contrato e aplicar as 
disposições contidas na seção V do capítulo III da Lei 8.666/93. 
 
12.2. Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados a Prefeitura Municipal de Nova 
Venécia os direitos previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 - Nos termos do prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente 
os contratos celebrados com a administração pública municipal serão aplicadas advertências, multas, 
suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo de 
outras providências de caráter administrativo e judicial visando reparação de eventuais danos. 
 
13.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os contratados são as seguintes:  

CONDUTA SANÇÃO 

Descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas 
contratuais e outras obrigações assumidas  

Advertência 

Por atraso injustificado na execução dos serviços 
Multa moratória de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor da nota fiscal, por 
dia, limitada a 10% (dez por cento); 

Descumprimento do Objeto  Multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato. 

Vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada 
permanecer inadimplente. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 3 (três) meses; 

Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) 
meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas 
corretivas no prazo determinado pela Administração. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 06 (seis) meses; Alteração da quantidade ou qualidade da execução dos 

serviços 

Retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de 
suas parcelas ou do fornecimento de bens. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 12 (doze) meses; 
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Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, 
deteriorada ou danificada. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 24 (vinte e quatro) 
meses; 

Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens 
sem justa fundamentação e prévia comunicação à 
Administração. 

Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no 
âmbito da Administração Pública Municipal. 

 

Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 

Apresentar documentação ou declaração falsa. 

Falhar ou fraudar na execução do contrato 

Comportar-se de modo inidôneo 

Cometer fraude fiscal 

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  

Declaração de inidoneidade enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a sanção, a qual será 
concedida sempre que a contratada 
ressarcir os prejuízos resultantes da sua 
conduta e depois de decorrido o prazo das 
sanções de suspensão e impedimento 
aplicadas.  

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos privados. 

 
13.3 - Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa. 

 
13.3.1 - Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 
 
13.3.2 - No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o 
prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 
 
13.3.3 - O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a 
preclusão do direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no 
edital. 
 
13.3.4 - No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como 
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
 
13.3.5 - Ao Contratado incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 
processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à 
formação do seu convencimento. 
 

13.4 - A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, 
ficando a cargo de a Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir. 
 
13.5 - Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado desta. 

 
13.5.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, 
ao qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
13.5.2 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de 
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
 



 

 

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

 

 

95 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

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

 

13.5.3 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 
direitos constantes deste Contrato. 
 

13.6 - Ocorrendo atraso injustificado na execução de serviços, a ordem de serviço ou contrato poderá ser 
cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que 
será aplicada multa de acordo com a modalidade. 
 
13.7 - Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou declaração falsa, falha 
ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita 
comunicação ao Ministério Público para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição. 
 
13.8 - Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, ainda, sujeita 
à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1. 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 QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do órgão, especialmente 
designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE da Prefeitura Municipal de NOVA 
VENÉCIA. 
 
15.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
15.3 Fica estabelecido que os servidores abaixo sejam designados para as seguintes responsabilidades:  
 

SERVIDOR 
TITULAR SUPLENTE 

Luiz Eduardo Paletta Gonçalves Leonardo da Costa Xavier 

Nº DECRETO 17.556, de 11/4/2022 12.796, de 13/3/2017 

Nº MATRÍCULA 79217 74382 

CARGO Subsecretário Municipal 
Técnico em Edificações/Chefe 
da Divisão de Engenharia 

GRADUAÇÃO Engenharia Civil Engenharia Civil 

Nº CREA MG-70732/D ES-44000-/D 

VÍNCULO Comissionado Efetivo/Comissionado 

ESCOLARIDADE Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 

 
15.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
15.5 Determinar que o(a) fiscal ora designado(a), ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá: 

 
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua 
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 
submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a 
sua competência, nos termos da lei; 
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II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade 
adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à 
autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 
 
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, 
antes do encaminhamento ao Depto. De Finanças para pagamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
15.1. É vedada a subcontratação total ou parcial para a execução dos serviços, objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO  
 
18.1. O Foro competente para conhecer quaisquer questões suscitadas no presente contrato é com 
exclusividade o da Comarca do Município de Nova Venécia - ES. 
 
18.2. E, assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo subscritas, para que produza os efeitos 
de direito. 
 
 
Nova Venécia - ES, ..... de ................. 2022. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 

Prefeito 

 
 
 
 

 
Nome da empresa - CONTRATADA 

CNPJ/MF nº  
Nome do representante - Representante Legal 

CPF nº 
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