
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 MINUTA DE CONTRATO Nº.................. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA

ANEXO I

PREÂMBULO
a) CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com sua sede, situada na Praça 
Vicente  Glazar,  nº  159,  nesta  cidade,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº  27.174.143/0001-76  a  seguir 
denominado  simplesmente  CONTRATANTE e  a  firma..........................................,  com sede  .............,  
inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., a seguir denominada simplesmente CONTRATADA.
b)  LOCAL E DATA:  Lavrado  e  assinado nesta  cidade,  na  Praça  Vicente  Glazar,  nº  159,  sede  da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha no dia.....................................
c)  REPRESENTANTES:  Representa  o  CONTRATANTE,  a  Senhora……………………..,  Prefeita 
Municipal, brasileira, casada, residente na _________________________, nesta cidade, inscrito no CPF/
MF sob o n.º ________________________________ e a CONTRATADA _______________
d) FUNDAMENTO: O presente contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 de 21/06/93, consolidada. 
Processo Administrativo nº 4174/2020 de 17/07/2020. Modalidade: Tomada de Preços nº 011/2020 
de 23/07/2020, bem como as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação e drenagem de diversas 
ruas do no loteamento Jardim Passamani, município de São Gabriel da Palha – ES.
1.2 – Demais informações acerca da execução da obra consistirão da planilha de materiais e serviços, 
cronograma físico-financeiro, memorial descritivo/especificação técnica e Projeto Básico/planta básica;
1.3 – A Contratada se obrigará a executar as obras empregando materiais e mão de obra de primeira 
qualidade, obedecendo rigorosamente ao Projeto Básico, Normas e Especificações Técnicas, que forem 
fornecidos pela PMSGP;
1.4 – Poderá a PMSGP, a seu critério, exigir o desfazimento de qualquer parte da obra, caso tenha sido  
executada com imperícia técnica ou em desacordo com o projeto, normas técnicas e especificações 
próprias;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1 - A Contratada se obrigará a executar as obras empregando materiais e mão de obra de primeira 
qualidade, obedecendo rigorosamente ao Projeto Básico, Normas e Especificações Técnicas, que forem 
fornecidos pela PMSGP
2.2 - Poderá a PMSGP, a seu critério, exigir o desfazimento de qualquer parte da obra, caso tenha sido 
executada com imperícia técnica ou em desacordo com o projeto, normas técnicas e especificações 
próprias;
2.3 - Os serviços deverão ser executados com eficiência de forma a não haver interrupção ou prejuízo 
da administração ou dos seus beneficiários;
2.4 - Informações  acerca  da  execução  da  obra  consistirão  da  planilha  de  materiais  e  serviços, 
cronograma físico-financeiro, memorial descritivo/especificação técnica e Projeto Básico/planta básica.
2.5 Mediante  eventual  detecção  de falhas e/ou  ausência  de elementos técnicos  junto  ao projeto,  a 
empresa contratada deverá submeter tal situação ao fiscal técnico operacional para análise bem como 
solução do fato.
2.6 A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra qualificada 
para a devida execução da obra 
2.7 Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, CONDIÇÕES E PROCESSO DE PAGAMENTO.
3.1 - Pela execução do objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, o valor total  
de  R$...............  (...................)  pagável  em parcelas  de  acordo  com o  cronograma de  execução  em 
anexo, mediante relatório de medição e aceitação expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E  DESENVOLVIMENTO  URBANO,  e  apresentação  de  requerimento  de  pagamento  por  parte  da 
Contratada acompanhado do documento fiscal hábil (nota fiscal), baseando-se nos valores da planilha 
em anexo;
3.2 - A Contratada após cada medição de acordo  com o cronograma físico-financeiro  encaminhará 
requerimento protocolado no protocolo geral desta Prefeitura devidamente acompanhado de fotos das 
parcelas de obras executadas, e outros documentos pertinentes à comprovação da etapa executada;
3.3 - A nota fiscal deverá ser emitida nos termos do Protocolo ICMS nº 42 de 03/06/2019, expedido pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e respectivas alterações,
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3.4 - Acompanhado da nota fiscal  a contratada deverá apresentar cópias reprográficas devidamente 
autenticadas dos comprovantes de regularidade fiscal  (Certidões de regularidade junto as Fazendas 
Públicas: Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada, Seguridade Social e FGTS);
3.5 - Deverão  ser  apresentadas  ainda,  acompanhado  do  requerimento,  cópias  reprográficas  dos 
comprovantes  de  recolhimento  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais 
resultantes da execução do contrato,  relativas ao mês trabalhado, correspondentes aos funcionários 
vinculados a execução do objeto;
3.6 - Havendo necessidade de apresentação de novos documentos ou a sua correção, a Contratada 
será notificada para tomar as providências necessárias, interrompendo a contagem de tempo para efeito  
de pagamento até a regularização do processo, quando a CONTRATADA será considerada apta para o 
recebimento do pagamento correspondente;
3.7 - A prefeitura procederá com a retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor total 
do contrato a título de INSS;
3.8 - A prefeitura procederá com a retenção do percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor 
total pactuado a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
a) No caso de empresa optante pelo SIMPLES, a retenção será no percentual de 1% (um por cento).
3.9 - O Município fará a retenção do ISSQN na fonte, no percentual de 3% (três por cento) incidente  
sobre os serviços prestados;
3.10 - A Prefeitura  de  São Gabriel  da  Palha  poderá deduzir  dos  pagamentos importâncias que,  a 
qualquer título, lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento contratual;
3.11 - O  pagamento  das  faturas  somente  será  feito  em  carteira  ou  cobrança  simples,  sendo 
expressamente vedada a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou 
de terceiros;
3.12 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas administrativas, lucros, demais insumos 
necessários  à  sua  composição,  bem  como  ainda  as  demais,  tais  como  as  com  pessoal,  direitos 
trabalhistas, encargos sociais, seguros, licenças, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir na  
execução do objeto contratado e outros eventuais quando for o caso;
3.13 - Para quaisquer pagamentos será exigido o cumprimento das formalidades estabelecidas nesta 
cláusula.
3.14 - No texto  da  nota  fiscal  deverão  constar,  obrigatoriamente,  o  objeto  da  licitação,  os  valores 
unitários e total, e, o número do contrato.
3.15 - A liquidação será feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, que posteriormente encaminhará ao Departamento de Contabilidade para o processamento 
legal  da despesa  necessário  ao pagamento a  ser  feito  pelo  Departamento de Gestão Financeira  e 
Tesouraria;
3.16 - A Contratada  deverá apresentar  no protocolo  geral  desta  Prefeitura  Municipal,  requerimento 
acompanhado de documento fiscal hábil (nota fiscal);
3.17 - A nota fiscal deverá ser emitida nos termos dos Protocolos Federais: 42/2009 combinado com o 
196/2010;
3.18 - Deverão ser apresentadas acompanhado da nota fiscal, comprovantes de regularidade junto as 
Fazendas  Públicas  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  contratado  ou  outra 
equivalente na forma da Lei, bem como as de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) ao Fundo  
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de 
acordo com a Lei 12440 de 7 de julho de 2011;
3.19 - Havendo necessidade de apresentação de novos documentos ou a sua correção, a Contratada 
será notificada para tomar as providências necessárias, interrompendo a contagem de tempo para efeito  
de pagamento até a regularização do processo, quando a CONTATADA será considerada apta para o 
recebimento do pagamento correspondente;
3.20 - Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção,  ficando  estabelecido  que  o  prazo  para  pagamento  será  contado  a  partir  da  data  de 
apresentação da nova fatura devidamente corrigida;

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO
4.1 –  REAJUSTAMENTO – os preços propostos serão reajustados nos termos da fórmula a seguir 
indicada, observado o interregno mínimo de um ano, caso isto ocorra, na forma da legislação vigente, 
considerando como data-base a data da proposta. 
4.2 – A fórmula para o cálculo do reajustamento será: 
R = V x [(i¹ -iº)/iº] 
em que: 
R = Valor do Reajustamento procurado. 
iº  = É o Índice Setorial  de Reajustamento – baseado do INCC edificações do mês da data-base da 
elaboração da planilha de materiais e serviços.

Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. Cep. 29.780-000.
Telefax 0(xx) 27 3727-1366.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

i¹  = É o Índice Setorial  de Reajustamento – baseado no INCC edificações referentes ao mês que a 
contratada fará jus ao reajuste. 
V = Valor a ser reajustado.
4.3 – O reajuste será efetuado por meio de apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei 
Federal nº. 8.666/93.
4.4 – DA REVISÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado,  
além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, deverá ocorrer de forma 
proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo 
a ser apresentada pela parte interessada. 
4.4.1  –  Dentre  os  fatos  ensejadores  da  revisão,  não  se  incluem  aqueles  eventos  dotados  de 
previsibilidade,  cujo  caráter  possibilite  à  parte  interessada  a  sua  aferição  ao  tempo  da 
formulação/aceitação  da  proposta,  bem  como  aqueles  decorrentes  exclusivamente  da  variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.
4.4.2 – Não será concedida a revisão quando: 
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 
definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato. 
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 
interessada; 
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-
se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de superveniente 
determinação legal. 
f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com a referencial  
da Licitação do IOPES, prevalecendo esta em qualquer hipótese.

CLÁUSULA QUINTA –   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
5.2 –  Dos recursos orçamentários –  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:

084 Fundo de Desenvolvimento Municipal
1545124121 Construção de Calçamento, Pavimentação e Sinalização Viária

637 Ficha
225 Fonte de Recurso

44905100 Obras e Instalações
1940000000100 Fundo Cidades – Outras Vinculações de Transferências

CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS
6.1 – VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de  345 (trezentos e quarenta e cinco)  dias 
contados a partir da data de sua assinatura, computados na seguinte forma:
a) 120 (noventa) dias para execução da obra conforme cronograma;
b) 120 (cento e vinte dias) para eventuais paralisações, conforme estabelece o artigo 78 inciso XIV da 
Lei 8666/93 consolidada, e,
c) 105 (cento e cinco) dias correspondentes ao prazo de recebimento provisório e definitivo da obra 
conforme estabelece o artigo 73, inciso I, alíneas “a” e “b” e § 3º da Lei 8666/93 consolidada.
6.2 – CAUÇÃO PARA A EXECUÇÃO:  A caução para a execução da obra deverá ser depositada no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do presente contrato e deverá respeitar as 
regras contidas na sua cláusula sétima.
6.3 – DO PRAZO DE INÍCIO DA OBRA: A contratada deverá dar início a execução da obra no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, prazo este computado dentro de prazo  
previsto para a execução constante da alínea “a” desta cláusula.
6.4  –  PRORROGAÇÃO:  O  prazo  de  vigência  deste  contrato  poderá  ser  prorrogado  a  critério  da 
CONTRATANTE se entender ser conveniente para a administração mediante cumprimento da legislação 
pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA –     DA CAUÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO  
7.1 – Para garantia da fiel execução do Contrato a CONTRATADA depositará,  5 % (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato, em moeda corrente do País; Título da Dívida Pública do Estado do Espírito 
Santo ou Federal, Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, representados; 
7.2 –  No caso de Fiança Bancária, esta deverá ser, a critério do contratado, fornecida por um banco 
localizado no Brasil;
7.3 – No caso da opção pelo Seguro-Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente 
apólice, emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da PMSGP, cobrindo risco de 
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quebra do contrato;
7.4 –  A Ordem de Serviço para o início da execução dos serviços objeto desta licitação somente será 
dada após o depósito da caução por parte da empresa vencedora.
7.5 –  O valor da caução depositada de conformidade com o disposto no item acima, será liberado 60 
(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços, ou seja, do término 
da vigência do contrato;
7.6 –  Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da 
caução, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a PMSGP, nos termos da 
legislação vigente, e,
7.7 – A contratada deverá apresentar a caução no prazo máximo de 05 (cinco) dias nos termos do que 
trata o item 6.2 da cláusula anterior, sob pena de multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor total  
do contrato, por dia de atraso.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações  por  ela  
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação.
8.2 Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no Município.
8.3 Fornecer  o  bem  contratado  conforme  previsto  neste  Termo  de  Referência,  obedecendo 
rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta comercial.
8.4 Substituir, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o material que porventura apresentar 
defeitos sistemáticos de fabricação.
8.5 Efetuar troca de produto defeituoso somente por produto novo e de acordo com as especificações do 
contrato.
8.6 Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica: 
8.7 Executar  os serviços ora contratados,  de acordo com os Anexos deste  Contrato,  nos prazos e  
condições preestabelecidos.
8.8 Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio 
da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de 
todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela 
Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a 
CONTRATADA,  devendo  ser  assinado conjuntamente  pelo  representante  da  CONTRATADA e  pela 
Fiscalização do MUNICÍPIO.
8.9 Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos 
serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
8.10 Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se 
pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE.
8.11  Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro)  e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º 
(primeiro)  dia  útil  do mês seguinte  ao da medição.  Caso o início  da obra ocorra  em após o dia 1º 
(primeiro)  deverá  ser  emitido  Boletim  de  Medição  parcial  com  fechamento  no  dia  30  do  mês  de 
competência, entregando-o à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte  ao da 
medição.
8.12 Obedecer  às  determinações legais  ou  emanadas das  autoridades constituídas,  sendo a  única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias 
delas.
8.13 Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste 
instrumento contratual.
8.14 Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS.
8.15 Quanto ao pessoal:
8.16 A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO DE OBRA LOCAL para execução dos 
serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas.
Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos de obra necessárias à execução 
dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora.
8.17 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.
8.18 A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, por  
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior.
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8.19 Providenciar  a  retirada  imediata  de  qualquer  empregado  seu,  cuja  permanência  no  local  dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
8.20 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.
8.21 Cumprir  integralmente  os  dispositivos  legais  provenientes  de  trabalho  seguro,  inclusive  Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.
8.22 Quanto à segurança e higiene:
8.23 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber.
8.24 Das demais obrigações:
8.25 Apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica”, antes da 
emissão da primeira fatura.
8.26 Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus representantes, 
bem como ambiente adequado para a Fiscalização.
8.27 Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 
no local e em seu entorno.
8.28 Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para 
a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços.
8.29 Matricular  os  serviços  no  INSS  e  entregar  à  CONTRATANTE  as  guias  de  recolhimento  das 
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas 
guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e 
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas  
correspondem fielmente ao total da mão de obra empregada nos serviços contratados.
8.30 Manter no local dos serviços um “Diário de Ocorrências”, no qual serão feitas anotações diárias 
referentes  ao  andamento  dos  serviços,  qualidade  dos  materiais,  mão  de  obra,  etc.,  como  também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por 
uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas 
as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços.
8.31 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a  
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
8.32 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,  Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
8.33 Responder  financeiramente,  sem  prejuízo  de  medidas  outras  que  possam  ser  adotadas,  por  
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços.
8.34 Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam as  
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos 
de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.
8.35 Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos 
que  integram  o  contrato,  obedecendo  rigorosamente  às  Normas  Técnicas  da  ABNT  e  das 
concessionárias  de  serviços  públicos,  conforme referido  nas  Condições  Específicas  de  Licitação  do 
Edital, assim como as determinações da CONTRATANTE.
8.36 Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores qualificados.
8.37 Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 
serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para autorização, 
que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).
8.38 Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que 
ocorrerem falhas,  erros ou omissões nos projetos,  especificações e demais elementos técnicos que 
integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. 
Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará 
o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso.
8.39 Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material  
“similar” ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se pronunciar 
pela aprovação ou não do mesmo.
8.40 Manter  permanentemente  no  local  dos  serviços,  equipe  técnica  suficiente,  composta  pelos 
profissionais  habilitados e de capacidade comprovada,  indicados na relação da equipe mínima,  que 
assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, 
inclusive  com  poderes  para  deliberar  sobre  qualquer  determinação  de  emergência  que  se  torne 
necessária.
8.41 Adotar como prática diária, reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se fazer  
presente  o(s)  Encarregados(s),  e  demais  responsáveis  pelos  serviços,  no  intuito  de  orientar,  
conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais 
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reuniões  ser  evidenciadas  por  meio  de  lista  de  presença  à  fiscalização  do  contrato  mensalmente, 
contendo o assunto abordado nos respectivos dias.
8.42 Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retromencionada, auxiliares necessários ao  
perfeito  controle  de  medidas  e  padrões,  assim  como  promover  às  suas  expensas  e  a  critério  da 
Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.
8.43 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os 
documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário.
8.44 Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  total  ou  parcialmente,  às  suas  expensas, 
serviços  objeto  do  Contrato  em  que  se  verifiquem  vícios,  defeitos  ou  incorreções,  resultantes  de 
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 
especificações.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1 – Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato e nas Leis aplicáveis à espécie  
cabe exclusivamente a CONTRATANTE:
9.1.1 – Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste contrato, de acordo com o termo 
de inspeção fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;
9.1.2 – Fornecer todos os elementos básicos e necessários ao perfeito desenvolvimento dos serviços 
objeto deste contrato;
9.1.3 – Acompanhar e verificar o andamento dos serviços, ficando tal atribuição por conta do servidor 
previamente designado pela CONTRATANTE;
9.1.4 – Notificar a contratada por escrito de qualquer irregularidade em função dos serviços prestados,  
exigindo a regularização, fixando-lhe prazo para a devida regularização;
9.1.5 – Receber os serviços prestados, conferindo-os com as especificações constantes deste contrato,  
recusando na hipótese de desconformidade com o pretendido;
9.1.6 – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o 
objeto pactuado;
9.1.7 – Comunicar, por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas no objeto fornecido;
9.1.8 – Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas;
9.1.9 – Fiscalizar os serviços, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir rigorosamente 
os prazos e condições do contrato;
9.1.10 – Disponibilizar o local para execução dos serviços;
9.1.11 –  Despachar através do Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano todos os serviços a 
serem realizados, o Secretário deverá ter conhecimento anteriormente a realização dos serviços para 
então autorizar a empresa contratada para a sua realização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Dos Servidores responsáveis pela fiscalização: 
O Contrato será fiscalizada por servidores públicos municipais, lotados na Secretaria requisitante, sendo: 
fiscais titulares e suplentes respectivamente, que responderão pela fiscalização técnica/operacional.

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais:
TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO EMILIO COLOMBI GLACIELI DA CRUZ COSTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO colombiemilio@hotmail.com Glacieli.costa.sgp@gmail.com
TELEFONE (27) 999944-4428 (27) 99901-7334
Nº MATRICULA 6164 7034

CARGO
Assessor de Engenharia e 
Fiscalização

Assessor de Engenharia e 
Fiscalização

TIPO DE VÍNCULO Comissionado Comissionado

10.3 acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato consistem  na  verificação  da 
conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o  
perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercidos  por  um  ou  mais  representantes  da 
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993 e do 
artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997.
10.4 A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Edital e anexos.
10.5  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação 

Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. Cep. 29.780-000.
Telefax 0(xx) 27 3727-1366.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

vigente,  podendo culminar em rescisão contratual,  conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 
8.666/1993.
10.6 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES.
11.1 A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar  de entregar documentação exigida no Edital,  apresentar documentação falsa,  não mantiver a 
proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a administração pública e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de 
Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e 
demais cominações legais”.
11.2 Em notificação escrita  e  sem prejuízo da faculdade de cancelar  a ata  ou mesmo rescindir  os  
contratos advindos, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias: 
11.3 0,03%  (três  centésimos  por  cento)  do  valor  total  estimado  deste  Contrato,  por  dia,  pelo  não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização.
11.4 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso no  
início dos serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida pelo CONTRATANTE.
11.5 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e por ocorrência,  
pelo atraso na conclusão dos serviços.
11.6 5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM) do mês equivalente, no caso de  
ocorrer paralisação dos serviços, por dia de paralisação.
11.7 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura da Ata, do  
Contrato e da Ordem de Serviços.
11.8 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
11.9 O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 20% 
do equivalente ao valor total estimado deste Contrato.
11.10 O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias:
11.11 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a contratada deixe de  
apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme.
11.12 Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de recolhimento 
das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da CONTRATADA em atuação 
na execução deste Contrato.
11.13 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no  
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor.
11.14 O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à  
contratada as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, 
do art. 416, do Código Civil.
11.16 Pelo  descumprimento  total  do  objeto  contratual  será  aplicada,  mediante  notificação  escrita  à 
contratada,  a  multa  compensatória  no valor  correspondente  a  100% (cem por  cento)  do  valor  total 
reajustado.
11.15 As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste  Contrato,  nem  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  por  perdas  e  danos  que  causar  ao 
CONTRATANTE,  em  consequência  do  inadimplemento  de  qualquer  condição  ou  Cláusula  deste 
Contrato.
11.16 Quando a contratada for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa. 
11.17 As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente de ter havido alteração 
durante a vigência.
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11.18 Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os  
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
12.1  – A  inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato  enseja  a  sua  rescisão,  com  as  consequências 
contratuais  e  as previstas em lei,  bem como a aplicação das multas e  penalidades previstas neste 
instrumento. 
12.1.1 – Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a ) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b ) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c ) A  lentidão  no  seu  cumprimento,  levando  a  Administração  a  comprovar  a  impossibilidade,  da 
conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
d ) O atraso injustificado no início da execução dos serviços;
e ) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f ) A  subcontratação  total  do  seu  objeto,  a  associação  do  Contrato  com  outrem,  a  cessão  ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g ) O  desatendimento  das  determinações  regulares  da  autoridade  designada  para  acompanhar  e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h ) O cometimento  reiterado  de faltas  na execução,  anotadas na forma do § 1º  do art.  67 da lei 
8.666/93, consolidada;
i ) A decretação de falência, ou instauração de insolvência civil;
j ) A dissolução da sociedade;
k ) A alteração social  ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
l ) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas 
no processo administrativo que se refere o Contrato;
m ) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do Contrato;
n ) O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos 
serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado à CONTRATADA de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação;
o ) A decisão da autoridade competente,  relativa à rescisão do Contrato,  deverá ser procedida de 
justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.2 – A rescisão do Contrato poderá ser:
a ) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos específicos enumerados 
neste contrato, ou razões de interesse público justificado;
b ) Amigável, por acordo entre as partes e reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência 
para a Administração;
c ) Judicial, nos termos da legislação.
12.3 – A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  descrita  e 
fundamentada da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.
12.4 – Em caso algum a Prefeitura pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos 
praticados pela  CONTRATADA e seus  prepostos a  terceiros,  e  nem estará  sujeita  às  indenizações 
provenientes de atos ou fatos que venham a ocorrer em desacordo com as normas de segurança do  
trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1 – Os casos omissos nesse Contrato  serão resolvidos aplicando a Lei  8.666/93,  consolidada e 
demais legislações aplicáveis a espécie, no que couberem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUB CONTRATAÇÃO
14.1 – A subcontratação total ou parcial do objeto do presente contratado, a cessão ou transferência,  
total  ou  parcial,  bem  como  a  fusão,  cisão  ou  incorporação,  poderá  ocorrer  com  a  anuência  do  
CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ADITAMENTO
15.1  – A  partir  da  assinatura  deste  contrato,  a  este  passam a  ser  aplicáveis  todos  os  termos  de 
aditamento que vierem a ser celebrados e que importem em alteração de qualquer condição descrita no 
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presente contrato, desde que sejam assinados por representantes das partes, observados os limites e as 
formalidades legais, bem como ocorrerem por conveniência da administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1 – O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao 
disposto  no  art.  61,  parágrafo  único  da  Lei  nº  8.666/93,  correndo  a  despesa  por  conta  da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1 – Para as questões suscitadas e não resolvidas administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca 
de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

São Gabriel da Palha, em .............. de 2020.

Prefeita Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas: CPF:
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2020

A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha do Estado do Espírito Santo, com sede sita à 
Praça  Vicente  Glazar  nº  159,  através  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  nomeada 
através da portaria n.º 3.188/2019, torna público para conhecimento dos interessados, que 
no dia 20 de agosto de 2020 às 13 h (treze horas), fará realizar Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, cujo o objeto é a contratação de empresa, nos termos deste edital e 
seus anexos.

I – CONDIÇÕES GERAIS
1.1 – A presente Licitação reger-se-á pelas condições gerais e especiais constantes deste 
Edital  e  anexos,  que  dele  fazem  parte,  e  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  de  21/06/93, 
consolidada.
1.2 – A presente licitação terá como tipo de licitação e critério de julgamento “menor preço 
global”, bem como obedecerá à forma de execução indireta sob o regime de “empreitada 
por preço unitário” conforme Art. 45, §1º, inciso I e Art. 6º, inciso “VIII”, alínea “a” da Lei nº 
8.666/93, consolidada, respectivamente.
1.3 – Poderão participar desta Licitação, firmas que satisfaçam as condições deste Edital.
1.4 – A presente licitação tem como fundamento a legislação citada bem como os seguintes 
preceitos:
a) Processo Administrativo nº 004174/2020 de 17/07/2020.
b) Modalidade: Tomada de Preços nº 011/2020 de 05/08/2020.

II – DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução da 
obra  de  pavimentação  e  drenagem  de  diversas  ruas  do  no  loteamento  Jardim 
Passamani, município de São Gabriel da Palha – ES.
2.2. Demais informações acerca da execução da obra consistirão da planilha de materiais e 
serviços,  cronograma físico-financeiro,  memorial  descritivo/especificação técnica,  projetos 
que constam gravados em mídia digital em anexo;
2.3. A Contratada se obrigará a executar as obras empregando materiais e mão de obra de 
primeira qualidade, obedecendo rigorosamente ao Projeto Básico, Normas e Especificações 
Técnicas, que forem fornecidos pela PMSGP;
2.4. Poderá a PMSGP, a seu critério, exigir o desfazimento de qualquer parte da obra, caso 
tenha  sido  executada  com  imperícia  técnica  ou  em  desacordo  com  o  projeto,  normas 
técnicas e especificações próprias;
2.5.  As  dúvidas  que  porventura  surgirem  por  decorrência  da  análise  da  planilha, 
especificações  técnicas  e  projeto  básico,  deverão  ser  sanadas  pelo  e-mail 
licitacao@saogabriel.es.gov.br e  junto  a  SECRETARIA  MUNICIPAL  OBRAS  E 
DESENVOLVIMENTO URBANO.
2.6. As quantidades e descrição dos serviços requisitados a que se refere este Edital estão 
descritos no memorial  descritivo,  planilha  orçamentária e projeto que acompanham este 
edital, e especificados os valores. 
2.7. Os valores constantes na planilha orçamentária estão em conformidade com a tabela de 
custos  referenciais  IOPES  –  Instituto  de  Obras  Públicas  do  Estado  do  Espírito  Santo 
totalizando R$ 413.025,72 (Quatrocentos e treze mil vinte e cinco reais e setenta e dois 
centavos). 
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III – PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar desta Tomada de Preços, somente pessoas jurídicas, cujo o objeto 
social seja compatível com o objeto ora licitado.
3.2  –  Não  serão  admitidas  à  participação  nesta  Licitação  de  empresas  que  estejam 
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com esta Administração Pública, que tenham sido declaradas inidôneas para licitar 
ou contratar com qualquer órgão público ou que se subsumam as disposições contidas do 
artigo 9º da Lei nº 8.666/93, consolidada.
3.3 – A apresentação das propostas, sem prévia impugnação dos termos do edital, implicará 
na presunção absoluta de que a empresa participante examinou completamente todas as 
especificações e toda a documentação exigida e obteve informações satisfatórias sobre todo 
e qualquer ponto duvidoso, antes de preparar a sua documentação ou proposta.
3.4 – Não será admitida nesta Tomada de Preços a participação de empresas em consórcio 
ou grupo de empresas ou qualquer outra modalidade de interdependência entre as firmas 
Licitantes.
3.5 – Todas as partes deste edital são complementares entre si, de tal modo que qualquer 
detalhe que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as 
demais, fazendo parte integrante deste todo.
3.6  –  Os  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, deverão  ser 
protocolados até as 13h00 (treze horas) do dia 20 de agosto de 2020, no Protocolo geral 
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

IV – DAS IMPUGNAÇÕES
4.1 – As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 
www.saogabriel.es.gov.br,  ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à 
convocação deste certame no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
4.2 – Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório desta  Tomada de Preços, 
este que poderá ser feito através de protocolo no Protocolo Geral do Município ou enviada 
para o endereço eletrônico licitacao@saogabriel.es.gov.br. 
4.3 – A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro Oficial, indicando os números 
do Pregão e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. 
No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário 
para a representação da empresa licitante. 
4.4 – O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas, 
informando ao interessado sobre a sua decisão. 
4.5  –     No  caso  de  acolhimento  da  impugnação,  será  designada  nova  data  para  a   
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

V – DA DOCUMENTAÇÃO
a) Todos os documentos deverão ser apresentados obedecendo às exigências deste edital;
b) As folhas da documentação de habilitação deverão ser, preferencialmente, rubricadas e 
numeradas, em algarismo arábico, sendo um para cada folha, pelo representante legal da 
Licitante;
c) No início da documentação poderá ser apresentado um índice relacionando todos os 
documentos de habilitação, indicando os números das folhas em que eles se encontram, e 
fazendo menção ao item deste Edital onde o mesmo foi solicitado;
d) Na última folha da documentação deverá, preferencialmente, constar, como termo de 
encerramento,  o  número  total  das  folhas  apresentadas,  em  algarismo  e  por  extenso, 
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autenticado por assinatura do representante legal da Licitante;

5.1 – ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO.
a) – O envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”, deverá ser apresentado devidamente lacrado, 
tendo como conteúdo interno todas as exigências estabelecidas no item 3.7 contendo em 
sua parte externa e frontal além da razão social da empresa as seguintes especificações:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 de 23/07/2020.
ABERTURA ÀS 13h00 do dia 20/08/2020. 
E-mail para contato: xxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Ato  Constitutivo  ou  instrumento  equivalente,  devidamente  registrado  no  órgão 
competente, com objeto social pertinente ao objeto da presente licitação;
b) 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;
c) Carteira de Identidade do representante legal da empresa licitante;
d) Carta de credenciamento do representante da firma proponente para participação na 
licitação, datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a 
participação não seja feita pelo próprio titular ou representante legal;

d.1 – O credenciamento do representante da empresa licitante deverá ser firmada pelo 
responsável legal da mesma, devendo constar na credencial, o número da identidade do 
credenciado.

d.2 – Junto  ao  credenciamento  deverá  ser  apresentada  cópia  reprográfica 
devidamente  autenticadas em cartório, ou conforme Lei Municipal Nº 2.761 De 07 de 
agosto de 2018 da identidade do representante credenciado. 

d.3 –  A falta  de representatividade da empresa licitante nos termos citados acima 
acarretará somente na ausência do direito de manifestação por parte da empresa durante a 
sessão de abertura dos Envelopes.
e)  Declaração de estar ciente das condições estipuladas no presente edital, que assume a 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-se às penalidade legais e a sumária inabilitação ou desclassificação da licitação, 
e que fornecerá quaisquer informações complementares, com a maior brevidade possível, 
desde que solicitadas pela CPL;
f)  Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de 18 (dezoito) 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo o contratado na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

5.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ/MF);
b)  Prova  de  regularidade  junto  às  fazendas  públicas,  Federal,  Estadual  e  Municipal  do 
domicílio da licitante, sendo:

b.1 – Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e 
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), conjuntas, com a validade 
na data de realização desta licitação;
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b.2 – Certidão de regularidade junto a Fazenda pública Estadual onde for sediada a 
firma, com validade na data de realização da licitação;
b.3 – Certidão de regularidade junto a Fazenda pública Municipal onde for sediada a 
firma, com validade na data de realização da licitação.
b.4 –  Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) com validade na data de realização da licitação.
b.5 –  Certidão  Negativa  de Débitos  Trabalhistas  (CNDT)  de acordo com a  Lei  nº 
12.440 de 07 de julho de 2011.

5.4– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.4.1 Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 
da licitante e de seus responsáveis técnicos – Engenheiro Civil/Produção Civil.

5.4.2 Comprovação de a licitante  possuir, em seu corpo técnico, na data de abertura das 
propostas,  profissional(is)  de  nível  superior,  ENGENHEIRO  CIVIL/PRODUÇÃO  CIVIL, 
reconhecido(s)  pelo  CREA,  detentor(es)  de  atestado(s)  de  responsabilidade  técnica 
devidamente  registrado(s)  no  CREA  da  região  onde  os  serviços  foram  executados, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) 
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou, ainda, 
para empresa privada que não a própria licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) relativo(s) a: 

ENGENHEIRO CIVIL / PRODUÇÃO CIVIL
Item ENGENHARIA CIVIL: Acervo mínimo exigido

01

Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp. = 08 cm, colchão de areia esp. 
=5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia. Corpo BSTC (greide) 
diâmetro 0,8m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias 
urbanas.

02 Meio fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio.

03
Passeio  em concreto,  largura  2,00m,  acabamento  em ladrilho  hidráulico  podotátil 
(L=0,40m)

5.5. VISITA TÉCNICA 
a) Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, 
declarar que tem conhecimento pleno das condições do local em que deverá ser executado 
o serviço, apresentando declaração.

5.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA.
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 (trinta) dias anteriores 
à data de abertura da Licitação;

a.1) Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na 
letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da 
sua validade.
a.2) Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado 
a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta licitação.
a.3) As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial  deverão  apresentar  como  condicionante  de  sua  habilitação,  além  da 
certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo 
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ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos, atestado de capacidade de 
cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação. 

5.7 DA CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
a)  A  empresa  proponente  deverá  apresentar,  junto  com  a  DOCUMENTAÇÃO  DE 
HABILITAÇÃO,  comprovante  de  recolhimento  da  GARANTIA  DE  PARTICIPAÇÃO na 
licitação, conforme p revisto no inciso III do Art. 31, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, 
nas  mesmas  modalidades  previstas  no  Art.  56,  §1º,  da  Lei  acima  mencionada, 
correspondente R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais) valor esse <1% (um por cento) 
do valor estimado para a execução da obra. 
Podendo ser:

a.1) Caução em dinheiro;
a.2) Fiança Bancária;
a.3) Seguro garantia.

b) A garantia de participação em dinheiro deverá ser efetuada através de depósito na conta 
própria do Município de São Gabriel  da palha  (Banco 104; Agência 0721; Conta 39-5, 
operação 06), sem qualquer interferência desta Prefeitura, bastando ser apresentado junto 
a  documentação  o  comprovante  desta  operação  bancária,  podendo  a  CPL a  qualquer 
momento proceder com busca de informações no sentido da confirmação da operação.
c) As demais formas de garantia poderão ocorrer também sem a interferência de qualquer 
setor desta Prefeitura, bastando para a empresa comprová-la junto a sua documentação na 
forma deste capítulo.
d) As garantias de participação das empresas não vencedoras serão devolvidas em até 30 
(trinta)  dias,  após  a  assinatura  do  contrato  pela  vencedora  do  certame,  mediante 
requerimento formal dos interessados.
e) A garantia da empresa vencedora perderá o efeito uma vez assinado o contrato, quando 
será a mesma devolvida.
f) A empresa licitante perderá o direito à devolução da garantia de participação quando:

f.1) Retirar a sua Proposta de Preços durante o prazo de validade da mesma;
f.2) Não aceitar a correção de erros porventura existentes em sua Proposta de Preços 
nos expressos termos deste Edital;
f.3) Declarada vencedora, deixar de cumprir em tempo hábil, qualquer das seguintes 
obrigações:
f.4) Assinar o contrato; ou
f.5) Fornecer a caução de garantia de execução do contrato.
g) A não observância das condicionantes para a caução acarretar na inabilitação da 
empresa  licitante,  o  poderá  ser  feito  a  qualquer  tempo,  desde  que  devidamente 
comprovada irregularidade pela CPL.
 

5.8 DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5.8.1  Para  fazer  jus  aos  benefícios  da  Lei  Federal  Complementar  123/2006 
consolidada,  a  licitante  enquadrada  como microempresa  ou  empresa  de  pequeno 
porte deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Certidão expedida pela Junta Comercial da região sede da empresa, demonstrando a 
situação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Exigência 
baseada  no  Art.  3º  da  Instrução  Normativa  36/2017,  de  3  março  de  2017,  do  (DREI) 
Departamento de Registro Empresarial Integrado, emitida a partir de 2020.
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d) – As empresas que se declararem microempresas ou empresas de pequeno porte, porém 
sua receita bruta do ano-calendário de 2019, no caso de Microempresa tenha sido superior 
ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e no caso de Empresa de 
Pequeno Porte tenha sido superior à R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
reais), estarão sujeitas as sanções previstas em lei;
e)  Informamos que para fins de comprovação da condição de microempresas e empresas 
de pequeno porte, será utilizado como parâmetro a Receita bruta do  ano-calendário de 
2019, seguindo o estabelecido no Art. 1.078 do Código Civil Brasileiro, este que prevê um 
prazo  de  até  04  (quatro)  meses  para  apresentação  do  Balanço  Patrimonial  ao  fim  do 
exercício;
f) –    A qualquer momento poderão ser promovidas buscas a fim de comprovação da   
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte declarada pela participante.

VI – DA PROPOSTA.
6.1  –  O  envelope  nº  02  “PROPOSTA” deverá  ser  apresentado  devidamente  lacrado, 
contendo em sua parte externa e frontal além da razão social  da empresa as seguintes 
especificações:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 de 23/07/2020.
ABERTURA ÀS 13h00 do dia 20/08/2020. 
E-mail para contato: xxxxxxxxxxxxxxxxx

6.1.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada nos termos descritos nos itens a 
seguir: 
a) A proposta deverá ser apresentada em qualquer forma de impressão, assinada pelo 
representante  legal  da  empresa,  formulada  sem  emendas,  rasuras,  acréscimos  ou 
entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão do seu 
enunciado;
b) Deverá conter a Razão Social ou Denominação Social, CNPJ e demais qualificações da 
empresa.
c) A indicação do representante legal da empresa, qualificando-o quando for o caso, já que 
em se tratando de sócio, titular ou representante legal, bastará buscar a qualificação junto a 
sua documentação.
c.1 –  Tal  informação se faz necessária para a demonstração do representante legal  da 
mesma, no ato da assinatura do Contrato, caso a firma seja sagrada vencedora na presente 
Licitação;
d) Na proposta deverá constar o preço de todos os itens unitário e total,   sem exceção, 
bem  como  valor  global,  com  no  máximo  duas  casas  decimais  (x,xx) respeitando  os 
quantitativos e especificações constantes da planilha que segue em anexo,  sob pena de 
desclassificação da proposta  ;  

d.1  –  Os  licitantes  durante  o  preenchimento  da  planilha  não  poderão,  em 
hipótese  alguma  exceder  aos  valores  unitários  de  cada  item  constantes  da 
planilha  fornecida  pela  Prefeitura  Municipal  de  São  Gabriel  da  Palha  e 
consequentemente ao valor global estimado na Cláusula XII item 13.13, para a 
execução  das  obras  com  fornecimento  de  material,  sob  pena  de 
desclassificação da sua proposta.
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d.2 – Serão aplicados os critérios estabelecidos no Art. 48, § 1º da Lei nº 8.666/93, 
consolidada, para a verificação dos preços se manifestadamente inexequíveis.
d.3 – No caso de eventual erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade 
correspondente, ocorrerá a retificação pela CPL, mantendo-se o preço unitário e a 
quantidade e corrigindo-se o produto;
d.4  – No  caso  de  eventual  erro  de  adição,  ocorrerá  a  retificação  pela  CPL, 
conservando-se as parcelas corretas e trocando-se o resultado da soma;

e)  A simples apresentação de proposta pela empresa licitante já estabelece seu prazo de 
validade, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da sua abertura e julgamento;

6.2 – CONDIÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
a) Caso a licitante apresente qualquer documento no seu envelope documentação através 
de  cópias  reprográficas,  estas  deverão  estar  obrigatoriamente  autenticadas  em 
cartório,  ou  conforme  Lei  Municipal  Nº  2.761  de  07  de  agosto  de  2018,  antes  da 
apresentação destes envelopes no protocolo geral da Prefeitura.
b)  Documentos sujeitos a vencimento deverão estar dentro de sua data de validade até o 
dia da realização da presente licitação sob pena de sua inabilitação ou desclassificação. 
c) certidão que não possuem data de validade deverá ter sua data de emissão máxima de 
90 dias anteriores ao certame. 
d) Não serão admitidas quaisquer inserções de documentos no envelope documentação;

VII – HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 – DA HABILITAÇÃO
a) – No local, data e horário definidos no preâmbulo deste edital,  a  CPL  dará início aos 
trabalhos  de  julgamento  da  fase  habilitatória,  a  vista  dos  documentos  constantes  do 
Envelope nº 1.
b) – Iniciados os trabalhos de habilitação, não caberá desistência de propostas de preços, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
c) –  Serão consideradas habilitadas às empresas participantes que atenderem a todas as 
exigências contidas no presente Edital.
d) – As empresas Licitantes declaradas inabilitadas pela Comissão de Licitação receberão 
seus envelopes PROPOSTAS devidamente lacrados e rubricados sobre o fecho por todos 
os presentes depois de concluída a primeira fase da Licitação, ou seja, de habilitação.
7.2 – DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
a) – Passada a primeira fase da licitação, ou seja, a de habilitação, a CPL promoverá a 
abertura dos envelopes propostas.
b) – Serão consideradas classificadas as propostas que forem apresentadas dentro das 
exigências dos itens 6.1 do presente Edital.
c) A classificação se dará através da análise geral da proposta.
7.3 – SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:
a) Desrespeitarem os dispositivos legais, constantes na legislação pertinente ao presente 
procedimento, bem como às exigências contidas no presente Edital.
b) Forem apresentadas com especificações em desacordo com as oferecidas no objeto 
deste instrumento convocatório;
c) Apresentarem preços acima dos estipulados na planilha orçamentária que segue em 
anexo ao presente edital;
d) Forem apresentadas com os seus preços considerados manifestadamente inexequíveis, 
na forma da lei.
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e) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital.
f) É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COM TODOS OS CUSTOS 
UNITÁRIOS E TOTAL. A não apresentação acarretará na desclassificação da proposta.
7.4 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
a) - A presente licitação é feita pela modalidade de menor preço, com o que será declarada 
vencedora a proposta que estando conforme as exigências do presente edital,  ofertar  o 
MENOR PREÇO GLOBAL.
b) - No caso de empate entre duas ou mais Propostas, após obedecidos os dispostos no § 
2º do art 3º da Lei 8666/93, a classificação será por sorteio realizado em ato público, para 
qual todos os licitantes serão convocados.
c) – Compete ainda à Comissão Permanente de Licitação:

c1) Lavrar Atas circunstanciadas das sessões de Licitação;
c2) Emitir Laudos de julgamento;
c3) Promover diligências e emitir parecer se for o caso;
c4) Tomar medidas que fizerem necessárias para o bom desempenho dos trabalhos, 

assegurando aos Licitantes os princípios básicos que regem a licitação;
d)  –  As  dúvidas  surgidas  no  decorrer  da  abertura  dos  envelopes  (documentação  e 
proposta), sendo possível,  serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação,  na 
própria reunião, ou darão ensejo à suspensão da reunião para análise pelos membros da 
Comissão, que fixará nova data para o prosseguimento dos trabalhos.
d) –  Todos os procedimentos oriundos ao julgamento das propostas serão efetuados de 
acordo com os preceitos legais constantes na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações.

VIII – RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 – Das decisões relacionadas a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos 
na Lei nº 8.666/93 consolidada.
8.2  – A cada etapa da licitação (habilitação ou proposta) à o direito à eventuais recursos, na 
forma prevista no art. 109 da Lei 8666/93 consolidada.
8.3 – Os eventuais recursos deverão observar os seguintes critérios:

a) Serão dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, devidamente fundamentados e, 
se for o caso, acompanhados de documentação pertinente;
b) Deverão  estar  assinados  por  representante  legal  do  licitante,  comprovadamente, 
sendo que no caso de procurador deverá ser anexado o instrumento procuratório (se 
ausente nos autos);
c) Os  recursos  deverão  ser  apresentados  diretamente  no  Setor  de  Licitações  desta 
Prefeitura Municipal  e fora do prazo legal,  não serão conhecidos,  ou protocolados,  e 
neste último caso, ficando sob responsabilidade da recorrente, fazer com que o recurso 
chegue  às  mãos  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  dentro  do  prazo  regular  de 
recurso previsto na legislação pertinente;

IX – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
9.1 – As decisões promovidas pela Comissão Permanente de Licitação, serão submetidas à 
autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e adjudicação do objeto 
licitado.

X – DA ASSINATURA DO CONTRATO
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10.1  – Ao  Licitante  vencedor  caberá  aguardar  a  sua  convocação  para  assinatura  do 
contrato, convocação esta que poderá ser de forma verbal via telefone ou escrita, devendo 
atender a convocação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2  – A recusa  injustificada  do  licitante  vencedor  em assinar  o  Contrato  caracteriza  o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades estabelecidas no 
artigo 81, combinado com o artigo 87 da lei 8.666/93.
10.3 – Nos casos de multa em cumprimento ao que determina o item anterior, esta será de 
2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado ao licitante vencedor, bem como as demais 
penas previstas na legislação pertinente.
10.4 Caso a licitante vencedora seja sediada em outros estados,  a mesma deverá 

apresentar os comprovantes dos Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –  

CREA, da licitante e de seus responsáveis técnicos – Engenheiro Civil/Produção Civil/  

com  vistos  do  CREA/ES,  sendo  inválido  o  documento  que  não  apresentar  

rigorosamente a situação atualizada da licitante,  conforme resolução nº 266/79 do  

CONFEA.

XI – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 – Todos  os  termos  exigidos  para  a  execução  do  contrato  bem  como  os  prazos, 
obrigações  e  outras  exigências  contratuais,  constam  na  minuta  de  contrato,  planilha 
orçamentária e especificação técnica que fazem parte deste edital.
11.2 – DA CAUÇÃO PARA A EXECUÇÃO
11.2.1 Para garantia da fiel execução do Contrato a CONTRATADA depositará na Tesouraria 
da PMSGP, 5 % (Dois por cento) do valor do contrato, em moeda corrente do País; Título 
da  Dívida  Pública  do  Estado  do  Espírito  Santo  ou  Federal,  Fiança  Bancária  (conforme 
minuta constante do Edital) ou Seguro-Garantia, representados; 
11.2.2 No caso de Fiança Bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um 
banco localizado no Brasil.
11.2.3 No caso da opção pelo Seguro-Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da 
competente  apólice,  emitida  por  entidade  em  funcionamento  no  País,  e  em  nome  da 
PMSGP, cobrindo risco de quebra do contrato.
11.2.4  A Ordem de Serviço  para  o  início  da execução das obras  objeto  desta  licitação 
somente será dada após o depósito da caução por parte da empresa vencedora.
11.2.5 O valor da caução depositada de conformidade com o disposto no item acima, será 
liberado 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo das obras, 
ou seja, do término da vigência do contrato.
11.2.6 Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção das obras, não será devolvido o 
valor  da  caução,  a  menos  que  a  rescisão  ou  paralisação  decorram  de  acordo  com  a 
PMSGP, nos termos da legislação vigente.
11.3  –  CONDIÇÕES  DE  PAGAMENTO:  O  pagamento  referente  a  presente  licitação 
ocorrerá de acordo com a minuta de contrato em anexo.
11.4  –  REAJUSTAMENTO  DE  PREÇOS:  O  reajuste  de  preços  consta  na  Minuta  de 
Contrato anexa ao presente Edital.

XII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos necessários para fazer face às despesas do presente objeto correrão por 
conta de dotação orçamentária própria,  ficando o pagamento sob a responsabilidade da 
Secretaria abaixo, conforme Ficha descrita, consignadas no orçamento vigente, a saber:

084 Fundo de Desenvolvimento Municipal
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1545124121 Construção de Calçamento, Pavimentação e Sinalização Viária
637 Ficha
225 Fonte de Recurso

44905100 Obras e Instalações
1940000000100 Fundo Cidades – Outras Vinculações de Transferências

XIII –   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1  Além das sanções previstas na minuta do contrato pertinentes a execução do objeto 
desta licitação, estará a licitante também sujeitas seguintes penalidades:
13.2  O licitante  que  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  certame,  não  mantiver  a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com esta Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
13.3 As penalidades serão aplicadas, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 
ser descredenciado por período previsto citado, sem prejuízo das multas previstas neste 
capítulo e das demais cominações legais.
13.4 Caso  a  licitante  vencedora  não  compareça  para  firmar  o  contrato,  no  prazo 
estabelecido, poderá ser aplicada multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
estabelecida sobre o valor total da proposta vencida e ainda suspensão para contratar com a 
Administração ou declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 
nos termos do o artigo 87 da Lei 8666/93 consolidada.
13.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de São Gabriel da Palha. 
13.6 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa.
13.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedora 
o contraditório e ampla defesa.

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições 
estabelecidas no presente edital, e seus anexos;
14.2 A presente licitação poderá ser anulada ou revogada no todo ou em parte sem que 
caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização ou reclamação;
14.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administração, o 
Licitante que, tendo-os aceitos sem objeção, venha a apontar depois do julgamento, faltas 
ou irregularidades que na sua concepção o viciaram, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso;
14.4 Uma vez iniciada a sessão de licitação, não serão admitidas inserção de documentos, 
ou  informações  que  possam  influir  no  resultado  da  Licitação,  tanto  quanto  a 
“DOCUMENTAÇÃO”, quanto à “PROPOSTA”, e, nem admitidos à licitação os proponentes 
retardatários;
14.5 A  Prefeitura  Municipal  de  São  Gabriel  da  Palha  reserva-se  o  direito  de  efetuar 
diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e 
das informações apresentadas nas propostas, por sua conveniência;
14.6 licitante  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos 
documentos apresentados;
14.7 Todas as declarações, proposta e outros documentos necessários a participação da 
licitante,  deverão  ser  assinados  por  representante  legal  da  empresa,  devidamente 
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comprovado  através  de  documentos  exigidos  neste  edital,  sob  pena  de  seu  não 
credenciamento, sua desclassificação ou inabilitação;
14.8 A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se 
julgar necessário;
14.9 Poderão ser convidados a colaborar com a CPL, assessorando-a, quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a 
qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Prefeitura;
14.10 Os  termos  deste  edital  são  de  autoria  da  Comissão  Permanente  de  Licitação, 
ressalvando as especificações constantes da planilha orçamentária e projeto básico, que 
constam respeitando com fidelidade às apresentadas pela Secretaria requisitante, em razão 
da  CPL  não  ser  conhecedora  das  características  técnicas  referentes  ao  objeto  desta 
licitação todos os pedidos de esclarecimento, impugnações ou quaisquer outras questões 
referentes  à  planilha  orçamentária  e  projeto  básico  serão  reportadas  a  Secretaria 
Requisitante;
14.11 Este Edital será regido pelas regras e princípios do direito público, pela Lei nº 8.666/93 
consolidada, independente da transcrição das normas vigentes;
14.12 A CPL resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente;
14.13 O  valor  global  estimado  para  execução  das  obras  constantes  da  planilha  de 
orçamento elaborada pela PMSGP R$ 413.025,72 (Quatrocentos e treze mil vinte e cinco 
reais e setenta e dois centavos).
14.14 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos  

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento    ou,   

ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito  

Santo.

14.15 Informações complementares inerentes a esta tomada de preços poderão ser obtidas 
pelos interessados pelo tel.: (27) 3727-1366, ramal 362, de segunda a quinta feira no horário 
de 12:00 às 18:00 horas e as sextas feiras no horário das 07:00 às 13:00 horas no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital;
14.16 O presente Edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br;
14.17 Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição:
Anexo I: Minuta de Contrato
Anexo II: Cronograma, Memorial descritivo, Planilha, Projetos Necessários para elaboração 
da proposta. (MÍDIA DIGITAL)

São Gabriel da Palha, em 05 de agosto de 2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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