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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001 / 2022 

Processo nº 7404/2022 

 

ID TCEES 2022.013E0500004.01.0001 

 

PREÂMBULO 

 

O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 19.698.648/0001-01, localizado na Av. 

Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro – Boa Esperança/ES, por intermédio da Prefeita 

Municipal, Sra. Fernanda Siqueira Sussai Milanese, através da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, designada pelo Decreto nº 7.900/2022 de 06 de Junho de 

2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 22 de Dezembro 

2022, às 09h:10min, na sala da Gerência Municipal de Gestão de Licitações, localizada na sede da 

Prefeitura Municipal no 2º andar, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 

MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO 

GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou 

arquitetura para execução da obra de itens remanescentes da construção da Capela Mortuária 

Municipal, localizada na Rua Jayme de Barros, Bairro Nova Cidade, no município de Boa 

Esperança/ES. , em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Transportes, conforme Processo Administrativo nº. 7404/2022, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações e 

pelas disposições gerais e especiais fixadas neste Edital e seus Anexos, como segue: 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – AQUISIÇÃO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos poderão ser obtidos na PMBE, 

no endereço acima, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h00min as 13h:00min, bem como pelo 

site www.boaesperanca.es.gov.br. 

1.2 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderão solicitar esclarecimentos 

relativos ao presente certame à Comissão Permanente de Licitação de segunda a sexta-feira, no 
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horário de 07h00min as 13h:00min, por meio do telefone (27) 3768-6531 ou do e-mail: 

cpl.pmbe@hotmail.com , mediante confirmação do recebimento por parte da PMBE. 

 

1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a CREDENCIAL, a 

PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues na sala 

da Gerência Mun. de Gestão de Licitações na SEDE da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 

ESPERANÇA até às 09h:00min do dia 22 de Dezembro de 2022. 

 

1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 22 de Dezembro de 2022, às 09h:10min, no 

endereço descrito no preâmbulo deste edital, será dado início à abertura dos envelopes.  

 

1.5 - IMPUGNAÇÃO: na forma do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, direcionada à Comissão 

Permanente de Licitação – CPL com a indicação do Edital correspondente, nos dias e horários 

definidos no item anterior, a impugnação ao Edital deve ser protocolada na sede da Prefeitura 

Municipal de Boa Esperança/ES:  

a) por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para abertura dos 

envelopes;  

b) pelas licitantes, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes. 

 

1.6 - Somente a Comissão Permanente de Licitação da PMBE, instituída pelo Decreto nº 7.900/2022 

de 06 de Junho de 2022, está autorizada a prestar, oficialmente, informações ou esclarecimentos a 

respeito desta licitação. As eventuais informações de outras fontes não deverão ser consideradas 

como oficiais.  

 

1.7 – Os esclarecimentos prestados aos licitantes estarão disponíveis no site 

www.boaesperanca.es.gov.br, dispensando qualquer outra publicidade, não podendo os licitantes, em 

qualquer hipótese, alegarem desconhecimento dos mesmos.  

1.8 - Eventuais alterações no Edital observarão o disposto no art. 21, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2 – OBJETO 
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2.1 - Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para execução da 

obra de itens remanescentes da construção da Capela Mortuária Municipal, localizada na Rua Jayme 

de Barros, Bairro Nova Cidade, no município de Boa Esperança/ES. 

 

 

2.2 - O critério de julgamento adotado será do tipo menor preço, de forma indireta e o regime será de 

empreitada por preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto.  

 

2.3 - A CONTRATADA se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente 

materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Planilhas, Normas e 

Especificações Técnicas, que forem fornecidos pela PMBE.  

 

2.4 - Poderá a PMBE, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com os Projetos, 

Planilhas, Normas e Especificações próprias. 

 

2.5 - As despesas decorrentes da execução do objeto deste Edital correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Esperança 

Órgão: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Esperança 

Projeto Atividade: 014014.0412200962.204 – Fundo de Desenvolvimento Municipal. 

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações. 

Ficha: 0003. 

Valor: R$ 340.435,17. 

Fonte Recurso: 10010000000 – Recursos Ordinários. 

 

                          

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas inscritas no Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, ou que atenderem a todas as condições 
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exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data limite do recebimento 

das propostas, apresentando toda a documentação exigida, que deverá satisfazer os artigos 27 a 

31, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações e, cujo objeto social seja compatível com o 

objeto do certame. 

 

3.4 - Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

3.4.1 estejam constituídos sob a forma de consórcio ou coligações de Empresas; 

3.4.2 estejam cumprindo penalidades previstas no artigo 87, inciso III ou IV da Lei Federal nº. 

8.666/93 e o artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, ainda que imposta por ente federativo diverso do 

Estado do Espírito Santo; 

3.4.3 estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

3.4.3.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 

deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de 

Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente: 

a) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 

b) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

3.4.4 se enquadrem em alguma das situações enumeradas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações. 

3.5 - Poderão participar da presente licitação empresas estrangeiras legalmente estabelecidas no País, 

nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33, §1º da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

3.6 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser como 

ouvinte. 
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3.7 - A participação na presente licitação implica para a licitante: 

3.7.1 A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste 

edital e de seus anexos;  

3.7.2 A observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor;  

3.7.3 A responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo.  

3.8) Nesta licitação só poderão se manifestar, em nome da empresa interessada, a pessoa por ela 

credenciada. 

3.8.1) Nenhuma pessoa, mesmo munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa junto a Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, nesta licitação, sob pena de 

exclusão sumária das licitantes representadas.  

 

4- DA VISITA TÉCNICA 

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução do objeto do contrato é 

obrigatória ao licitante para verificação das condições locais, com a finalidade de obter a avaliação 

própria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários, 

bem como para a obtenção de quaisquer outros dados que julgar necessário para a formulação da 

proposta, tendo em vista que se trata de serviços remanescentes. 

4.2 - A visitação será limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunião de interessados em 

data e horário marcado capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes. 

 

5 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
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5.1 - O prazo máximo para execução total do objeto do presente Edital será de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias corridos, a contar do dia subsequente da data de assinatura da Ordem de 

Serviço. 

5.1.1 - A Ordem de Início dos Serviços será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do 

Contrato, salvo prorrogação justificada pela PMBE e anuída expressamente pelo Contratado, 

registrada nos autos.  

5.2 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato a ser firmado será de 455 

(quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, a contar do dia subsequente à sua publicação na imprensa 

oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.  

5.2.1 - Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, 

§1º, da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  

5.3 - As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do 

prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços.  

5.4 - As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, serão 

permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, com 

as devidas justificativas por escrito, autorizadas pela autoridade competente e formalizadas mediante 

Termo Aditivo.  

5.5 - Na contagem do prazo de execução estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 8.666/93. Só se 

iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na PMBE.  

5.6 - A CONTRATADA se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da PMBE para paralisar ou 

reiniciar as obras, em qualquer fase.  

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
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6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia e local definidos neste Edital, sua documentação e 

proposta em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da 

razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - FDM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro – Boa Esperança - ES – CEP: 29.845.000 

TOMADA DE PREÇOS Nº. xx/xx 

DATA DE ABERTURA: xx/xx/xx 

 

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - FDM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro – Boa Esperança - ES – CEP: 29.845.000 

TOMADA DE PREÇOS Nº. xx/xx 

DATA DE ABERTURA: xx/xx/xx 

 

6.2 - Toda a documentação de habilitação deverá estar preferencialmente na ordem sequencial 

que estão listados no item 7, fixada com grampo de trilho em volumes específicos, em uma 

única via, com suas folhas rubricadas e numeradas sequencialmente. Na capa, inserir os dados 

apresentados no item 6.1 (identificação do envelope).  

 

6.2.1) Eventual falta de numeração ou numeração incorreta será suprida pelo 

representante do LICITANTE na sessão de abertura dos documentos de habilitação. 

6.3 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou aqueles publicados em órgão de impressa 

oficial, e ainda, por membro da Comissão Permanente de Licitação quando apresentados juntamente 

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
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com os originais. Aqueles impressos com autenticação eletrônica serão submetidos à conferência da 

autenticidade na internet.  

6.6 - Na(s) sessão (ões) pública(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de 

habilitação e propostas comerciais, o proponente/representante deverá apresentar-se para 

credenciamento, junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 

munido de documento que o credencie (vide modelo ANEXO I do Edital ou outro que 

comprove os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome 

da proponente com reconhecimento de firma) a participar deste certame e a responder pela 

licitante representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou 

outro documento equivalente. 

6.6.1 - Em todo caso, deverá ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento, 

documento que comprove que o signatário do credenciamento possui poderes expressos para 

firmá-lo. 

6.7 - Junto com o documento de credenciamento, o proponente/representante deverá 

apresentar declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, em conformidade com ANEXO V deste Edital. 

6.8 - No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa 

por ela credenciada. 

6.9 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do credenciamento para 

ambas. 

6.10 - Os documentos de credenciamento do representante e a declaração dando ciência de que 

o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação serão entregues em separado e NÃO 

DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO ou de PROPOSTA COMERCIAL. 

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
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6.11 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas 

obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma. 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

7.1 O ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverá conter os 

documentos a seguir relacionados: 

7.1.1 Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para Execução dos Serviços, 

conforme ANEXO I-A; 

7.1.3 Declaração negativa de inidoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar 

com o poder público, conforme ANEXO III; 

7.1.4 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 nos termos do inciso III do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº. 

9.854/99), conforme ANEXO IV. 

7.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  

7.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de 

seus atuais administradores;  

7.2.2 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que 

identifique a Diretoria em exercício;  

7.2.3 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.  
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7.2.4 Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento de identificação com foto 

legalmente válido do representante legal da empresa signatária da proposta.  

7.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ/MF), atualizada;  

7.3.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por 

órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014). 

 

7.3.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a Empresa e a do Estado 

do Espírito Santo, quando a sede não for neste Estado. 

 

7.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede da 

proponente. A proponente com filial no Município de Boa Esperança/ES, fica obrigada a fornecer a 

Certidão relativa a esta filial, para atendimento do item;  

7.3.5 Certidão de Regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS. 

7.3.6 Prova de registro no cadastro de fornecedores do Município de Boa Esperança-ES, que 

deverá ser feita com a cópia autenticada do Certificado de Inscrição no Cadastro Municipal de 

Fornecedores emitido pelo setor competente da PMBE. 

7.3.6.1) Só serão aceitos certificados de registro cadastral com validade para o exercício de 

2022. 

7.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 
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7.3.8 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 

neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a 

exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.  

7.3.9 Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 

comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da 

contratação, observadas as seguintes regras:  

7.3.9.1 A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição;  

7.3.9.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa;  

7.3.9.2.1 O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 

prorrogado por igual período;  

7.3.9.3 Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias 

de regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar à Administração outro documento que comprove 

a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do 

Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão;  

7.3.9.3.1 Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da 

apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão 

comprobatória de regularidade fiscal;  

7.3.9.3.1.1 O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 

prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o 

órgão competente emitir a certidão;  
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7.3.9.4 A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 

comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993;  

7.3.9.5 Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1 Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa e de seus responsáveis técnicos, 

sendo que os profissionais indicados serão os responsáveis técnicos para acompanhamento dos 

serviços objeto desta licitação. 

  

7.4.2 No mínimo 01 (um) atestado de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado e devidamente registrado no CREA ou no CAU, que comprove que o 

licitante possui, em seu quadro permanente, profissional devidamente reconhecido pela entidade 

competente que tenha executado objeto com características semelhantes aos objetos desta licitação. 

7.4.2.1 O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro 

permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser 

comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de 

habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de 

serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

7.4.2.2 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para 

essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Edital. 
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7.4.3 No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico 

todas serão inabilitadas. 

7.4.4 Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 

Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de 

todos os serviços discriminados.  

7.4.5 Não serão admitidos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

7.5 – Visita Técnica:   

I -  A visita técnica deverá ser requerida pela licitante através de ofício endereçado ao Engenheiro 

Venâncio Guimarães de Britto Souza, Registro no CREA nº 050215/D, através do Protocolo geral da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES pelo e-mail protocolo@boaesperanca.es.gov.br, até a 

data de 19/12/22022. Telefone para contato com o setor de Engenharia: 3768-6527. 

II - A vistoria (visita Técnica) se dará nos dias 19 e 20/12/2022 das 08:00 as 13:00 horas, pelo 

técnico responsável da empresa, mediante comprovação de vinculo.  Será obrigatória a presença do 

responsável técnico da empresa elencado em seu quadro profissional. 

 

III - Para fins de comprovação de que o profissional está habilitado a realizar a visita técnica, será 

indispensável a apresentação dos seguintes documentos: 

a)– Certidão de Registro e Quitação de pessoa física ou jurídica (CRQ) emitida pelo CREA ou CAU. 

b)– Copia da carteira profissional (CREA ou CAU). 

7.5.1 DECLARAÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Declaração do (s) Responsável (is) Técnico (s) aceitando a sua indicação realizada pelo 

licitante, (conforme modelo no ANEXO II deste Edital).  

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
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b) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação (ANEXO XI); 

b.1) A PMBE 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) As licitantes deverão apresentar, por força da Instrução Normativa N.o 02, de 16 de 

Setembro de 2009 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

conforme modelo constante no ANEXO X do Edital. 

7.5.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

7.5.3 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 

(trinta) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  

7.5.4 - No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar 

data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura 

da licitação.  

7.5.5 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 

apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano de 

recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes neste 

Edital. 

7.5.6 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. 
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7.5.7. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade 

(Balanço de Abertura); 

7.5.8. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social (Balanço de 

Abertura) 

7.5.9 - No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser 

apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 

além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial.  

7.5.10 - Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de abertura e 

de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão competente. 

7.5.11 - No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão 

competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.  

7.5.12 - Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de 

apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código 

Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior 

para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o 

citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do 

Plenário).  

7.5.13 - Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações contábeis 

referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, levantado na data 

de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e comercial.  
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7.6 - Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o Índice de 

Solvência Geral – ISG e o Índice de Liquidez Corrente – ILC superiores a 1,00 (um), apurados a 

partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, pelas fórmulas 

seguintes: 

 

𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸(𝐴𝐶)+𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍Á𝑉𝐸𝐿𝐴𝐿𝑂𝑁𝐺𝑂𝑃𝑅𝐴𝑍𝑂 

ILG       = ____________________________________________________________________  

   

(𝑅𝐿𝑃)𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸(𝑃𝐶)+𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂𝑁Ã𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶) 

 

𝐼𝑆𝐺       =            𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝐴𝑇) 

 __________________________________________________________________________ 

 

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸(𝑃𝐶)+𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂𝑁Ã𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶) 

   

  

ILC  =  𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶) 

  ________________________________ 

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶) 

7.6.1 - As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante à 

documentação relativa à qualificação econômico-financeira. 

7.6.2 – O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1,00 (um) em 

qualquer dos índices referidos serão considerados habilitados se, conjuntamente com os 

documentos de habilitação, comprovarem que possui capital mínimo ou patrimônio líquido de 

10% (dez por cento) ou prestarem garantia equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado 

para a contratação, considerado o período de doze meses. 

7.6.3 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CADASTRO DE FORNECEDORES  
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a) os licitantes cadastrados no Cadastro de Fornecedores poderão deixar de apresentar a 

documentação exigida nos itens 7.2 e 7.3;  

b) somente serão dispensados os documentos exigidos nos Itens 7.2 e 7.3 que se encontrarem 

dentro do prazo de sua validade;  

c) caso algum documento apresentado junto ao Cadastro de Fornecedores já esteja vencido, esse 

deverá ser apresentado junto à CPL para fins de comprovar sua regularidade habilitatória, salvo a 

hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/2006;  

d) o cadastro no Cadastro de Fornecedores não exime os interessados de apresentar a documentação 

relativa à qualificação técnica (Item 7.4) e econômico-financeira complementares (Item 7.5) exigida; 

e) em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado a declarar, sob 

as penalidades legais, a eventual ocorrência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

 

7.6.4 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA. 

7.6.5 Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para 

fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e 

reproduzidos neste edital, deverão apresentar ainda os seguintes documentos:  

 7.6.6 Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar 123/2006: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/Co

nsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br/), desde que o 

comprovante de fato ateste a opção pelo Simples.  
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b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  

7.7 - Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº. 123/2006:  

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;  

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 

recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;  

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e  

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  

7.7.1 - Os documentos aos quais se refere este item somente deverão ser apresentados após a 

convocação para assinar o contrato, ainda que as microempresas, e pequenas empresas ou 

equiparadas não optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação possuam habilitação parcial 

no CRC da PMBE.  

7.7.2 - O licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não 

apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, e será descredenciado do CRC, pelo prazo de até cinco anos, 

sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção 

penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, quando for o caso.  

7.7.3 - Em caso de empresário ou sociedade empresária submetida ao registro obrigatório na Junta 

Comercial, fica dispensada a apresentação da cópia do contrato social e suas alterações, desde que 
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seja apresentada a Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo não superior a 15 dias 

da data marcada para a abertura das propostas. 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 

8.1 - A proposta será apresentada em 01(uma) via, em envelope lacrado, com a designação 

"PROPOSTA DE PREÇOS", constituídas pelos seguintes documentos:  

a) Carta de apresentação da proposta, preenchida de conformidade com o modelo constante no 

ANEXO VI, assinada e identificada pelo representante legal da empresa, declarando expressa 

aceitação das condições deste Edital, acompanhada de planilha orçamentária (para cada lote 

que desejar concorrer) de serviços e quantidades, com os respectivos preços unitários e preço 

global em algarismo e por extenso, em papel timbrado do licitante, obedecidos os limites de 

preços fixados no presente instrumento e observando as especificações técnicas, Planilha 

orçamentária (numerada e assinada em todas as suas folhas pelo representante legal, bem como 

por responsável técnico legalmente habilitado), e demais condições previstas neste Edital e seus 

Anexos;  

a.1) A(s) Planilha(s) Orçamentária(s) deverá(ão) ser entregue(s) também em mídia eletrônica (CD-

Rom ou DVD-Rom), em formato EXCEL;  

a.1.1) O conteúdo da Mídia Eletrônica (CD-Rom ou DVD-Rom), deve ser exatamente igual ao das 

planilhas impressas constantes do envelope da Proposta de preços da licitante;  

a.1.2) As licitantes estão obrigadas a fornecer preço para todos os itens constantes da planilha 

orçamentária, sob pena de desclassificação. 

b) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 

realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive encargos sociais e 

trabalhistas, seguro, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e 
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para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e 

manter a higiene e segurança dos trabalhos; 

c) Cronograma físico-financeiro (para cada lote que desejar concorrer) da obra elaborado em 

barras, numerado e assinado em todas as suas folhas pelo representante legal, bem como por 

responsável técnico legalmente habilitado. O físico terá indicação sobre cada segmento de barra, 

do percentual da etapa a ser executada no período do segmento; o financeiro dará demonstrativos 

mensais e acumulados (em percentagem sobre o orçamento).  

d) composição detalhada dos custos do BDI (BDI 34,53%), para cada lote que desejar concorrer, 

numerada e assinada em todas as suas folhas pelo representante legal, bem como por responsável 

técnico legalmente habilitado, admitindo-se em sua composição os seguintes itens: Administração 

Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro, Tributos (PIS, COFINS, ISS, INSS, 

outros).  

d.1) fórmula a ser utilizada para cálculo do BDI: 

 ( 1 + AC + S + R + G ) (1 + DF) (1 + L) 

 

BDI = ________________________________ -1 

 

(1 – I) 

 

Onde:  

AC: taxa de Administração Central; 

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras; 

L: taxa de lucro/remuneração; 

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, INSS).   
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d.2) As licitantes deverão apresentar Detalhamento de todas as despesas Diretas e Indiretas que 

compõem o BDI, informando inclusive as alíquotas de impostos e obrigações incidentes – 

Composição do BDI - Obra (Acórdão TCU nº 2622/2013), sob pena de desclassificação. 

e) Indicação do prazo de execução da obra, que deverá ser de no máximo 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias corridos, a contar do dia subsequente da data de assinatura pela 

CONTRATADA na Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE;  

f) Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 90 (sessenta) dias a contar da data 

prevista para abertura da licitação;  

8.2 - Os preços cotados terão como DATA BASE a do referencial de preços do orçamento 

SINAPI / DER-ES (antigo IOPES) – JUNHO DE 2022 BDI = 34,53%. 

8.3 - Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do objeto 

cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração e outros, 

considerando as especificações e composições dos serviços definidas nas Planilhas orçamentárias e 

Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes;  

8.4 – Os valores dos serviços orçados pela PMBE, e constantes nas planilhas orçamentárias é 

de R$ 340.435,17 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezessete 

centavos), já inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, definindo-se como 

data base para o reajuste o previsto no Art. 40 inciso XI da Lei nº 8666/93 a data designada 

neste edital para apresentação das propostas.  

8.5 – A(s) Planilha(s) apresentada(s) pelo(s) licitante(s) deverá(ão) estar assinadas em todas as 

suas folhas pelo seu representante legal, bem como por responsável técnico legalmente 

habilitado. 

8.6 - Os licitantes que pretenderem invocar a condição de microempresa, empresas de pequeno porte 

ou equiparadas para fins de exercício de quaisquer benefícios previstos na Lei Complementar nº 

123/2006, deverão apresentar no ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, conforme ANEXO 
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VIII - Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste 

EDITAL, respondendo pela veracidade das informações prestadas.  

8.7 - A ausência dessa declaração significará a desistência da empresa de pequeno porte ou da 

microempresa de utilizar-se das prerrogativas a ela concedida.  

 

9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

9.1. O julgamento da HABILITAÇÃO será processado com observância dos seguintes 

procedimentos: 

9.1.1. Na Sessão divulgada no preâmbulo deste Edital, à vista dos LICITANTES presentes 

serão abertos os ENVELOPES Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO que será examinada e rubricada 

pelos membros da COMISSÃO e pelos LICITANTES presentes. 

9.1.2. Concluído o exame da DOCUMENTAÇAO a COMISSÃO declarará HABILITADOS 

e/ou INABILITADOS os LICITANTES, em vista dos critérios estabelecidos no Edital. 

9.1.3. Após o resultado os LICITANTES poderão, renunciar ao direito de interpor Recurso, o 

que constará na Ata circunstanciada da Sessão, procedendo-se de imediato à abertura dos 

ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, dos LICITANTES HABILITADOS. 

9.1.4. Aos LICITANTES INABILITADOS serão devolvidos os envelopes de PROPOSTA, 

devidamente lacrados, desde que não tenha havido Recurso ou após seu julgamento. 

9.1.5. Não havendo renúncia ao direito de recorrer a COMISSÃO, suspenderá a Sessão, 

lavrando Ata circunstanciada dos trabalhos até então executados. Nessa hipótese, os 

ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, devidamente fechados e rubricados pelos 

LICITANTES e membros da COMISSÃO, permanecerão, sob guarda e responsabilidade da 

Presidente da COMISSÃO, até que se reabra a Sessão. 

9.1.6. Os Envelopes de PROPOSTA dos LICITANTES inabilitados não reclamados no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da Adjudicação do objeto desta LICITAÇÃO, ao vencedor 
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do certame, serão destruídos pela COMISSÃO, independentemente de notificação ao 

interessado. 

9.2. A COMISSÃO poderá em qualquer fase da habilitação promover diligências ou requisitar 

informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de HABILITAÇÃO 

apresentados, sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou informação 

que deveria constar originalmente nos documentos, consoante permite a Lei n°8.666/93. 

9.3. No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a COMISSÃO poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação. 

9.4. Serão proclamados HABILITADOS os LICITANTES que apresentarem a documentação para 

Habilitação de acordo com as exigências editalicias e, INABILITADOS os LICITANTES que 

deixarem de apresentar quaisquer dos documentos ou os apresentarem de forma irregular, com 

exceção dos LICITANTES, comprovadamente enquadrados como Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte que havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal gozarão dos 

benefícios do artigo 43, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº123/2006. 

9.5. Não será concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de Habilitação, 

salvo a exceção para as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte prevista no artigo 43, § 2º da 

Lei Complementar nº123/2006. 

9.6. Após a fase de HABILITAÇÃO não cabe desistência da PROPOSTA, salvo motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO. 

 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

10.1. Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO, em Sessão serão abertos os ENVELOPES DE 

PROPOSTAS dos LICITANTES habilitados, divulgando a COMISSÃO aos LICITANTES 

presentes, os preços e condições oferecidas, sendo as PROPOSTAS rubricadas pelos membros da 

COMISSÃO e LICITANTES presentes. 
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10.2. As PROPOSTAS serão analisadas e comparadas com os critérios objetivos preestabelecidos 

neste Edital. Na análise das ofertas a COMISSÃO verificará a conformidade de cada PROPOSTA 

com os requisitos do Edital e, conforme o caso, com os preços correntes de mercado, 

desclassificando as desconformes ou incompatíveis. 

10.3. O julgamento das PROPOSTAS dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO, sendo 

considerada vencedora a PROPOSTA que cumprir integralmente as exigências deste Edital e, 

ofertar o menor preço global por lote. 

10.4. A classificação das PROPOSTAS se dará por ordem crescente dos preços propostos. 

10.5. Havendo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante da LICITAÇÃO e sendo 

seu valor igual ou até 10%(dez por cento) superior à Proposta mais bem classificada, a COMISSÃO 

proclamará empatadas, aplicando ao desempate o critério estabelecido no art. 44, § 1°da Lei 

Complementar 123/2006 nas condições definidas no subitem 7.4.1 deste Edital. 

10.6. Em caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS e depois de obedecido ao disposto do 

parágrafo 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público, 

para o qual todos os LICITANTES serão convocados. 

10.7. Também será desclassificada a proposta que: 

10.7.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

10.7.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

10.7.3. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou 

a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais LICITANTES; 

10.7.4. Apresentar preços unitários ou globais superiores àqueles constantes da Planilha 

Orçamentária elaborada pela PMBE. 
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10.7.5. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto 

quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio LICITANTE, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

10.7.6. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 

a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 

com a execução do objeto do contrato; 

10.7.6.1 . Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto 

seja inferior 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. 

10.7.6.2. Nessa situação, será facultado ao LICITANTE o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 

parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.7.7. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.7.7.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 

10.7.7.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.7.7.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor 

a unidade dos serviços. 
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10.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

10.9. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 

acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

10.10. No julgamento das Propostas a COMISSÃO poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substancia das PROPOSTAS, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de classificação. 

10.11. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo 

corrigido o preço total. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, 

predominarão os últimos. 

a) Se o LICITANTE não aceitar a correção de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada. 

10.12. A COMISSÃO poderá realizar diligências ou requisitar informações, incluindo 

esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem implicar a modificação de seu teor ou a 

inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente na Proposta. 

10.13. Não serão consideradas Propostas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 

em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores como 

também não serão admitidas propostas com preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do 

próprio LICITANTE, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.14. Nas hipóteses de interposição de recursos ou suspensão do procedimento licitatório os prazos 

de validade das Propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o 

referido processo estiver suspenso. 
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11 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

11.2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis.  

11.3 – A PMBE poderá prorrogar o prazo fixado no Item anterior, por igual período, nos termos do 

art. 64, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 

transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.  

11.4 - No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do pacto.  

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar o comprovante de 

situação regular junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS.  

11.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer declaração 

falsa, inclusive aquela prevista no inciso I deste artigo, garantido o direito à notificação prévia e à 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

a) Cabe recurso ou representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/’ES praticados nesta licitação, que serão processados nos 

termos e condições dispostos no art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/1993.  

b) Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação quanto a ato de “habilitação ou 

inabilitação” de empresa licitante e “julgamento de propostas”, caberão recursos à autoridade 
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competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da lavratura da ata ou intimação 

do ato.  

c) O Recurso Administrativo interposto tanto na fase de habilitação como na fase de classificação e 

julgamento das propostas, terá efeito suspensivo.  

d) Nenhum prazo de Recurso Administrativo se iniciará ou correrá, sem que os autos do processo 

estejam com vistas franqueadas aos interessados.  

12.2.1) Os recursos aqui referidos deverão ser protocolizados diretamente Prefeitura Municipal de 

Boa Esperança/ES ou enviados para o e-mail cpl.pmbe@hotmail.com  , no horário: 2ª feira a 5ª feira 

das 07h30min às 17h00min e 6ª feira de 07h00min às 13h00min.  

12.3) A impugnação, o recurso administrativo ou outra interposição, sem exclusão do acesso ao 

Poder Judiciário previsto na Constituição Federal, sujeitará o autor que litigar de má-fé à 

responsabilidade civil e criminal, conforme o caso, nos termos dos Arts. 16, 17 e 18 da Lei Federal 

nº 5.869/93.  

12.4) Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a Procuradoria-Geral do Município de 

Boa Esperança, independentemente do aforamento da ação judicial competente, aplicará à empresa 

inquinada, tão logo constatado o fato, a penalidade de suspensão do direito de participar pelo prazo 

de dois anos das licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Boa Esperança.  

12.5) Não será conhecida a Impugnação ou o Recurso Administrativo interpostos em desacordo com 

as condições deste edital.  

12.6) Os recursos e contra razões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidos 

a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, indicando o número da Tomada de Preços, do 

processo administrativo, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos, a 

indicação do interessado ou quem o represente, dados de identificação, endereço completo, telefone, 

e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidão do 

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
mailto:cpl.pmbe@hotmail.com


 

 
 

PODER EXECUTIVO 
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

29 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança – ES | CEP 29.845-000 | Telefone: (27) 3768.6531 |  

 E-mail: cpl.pmbe@hotmail.com CNPJ: 27.167.436/0001-26 

 

signatário para representação da empresa licitante e documento de identificação pessoal válido 

daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de não ser conhecido. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

13.1.1 - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, através de planilha de cálculo detalhada. 

13.1.1.1 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

13.1.1.2 - Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição 

prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada 

do valor respectivo. 

13.1.1.3 - Juntamente com a medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

documentação comprobatória de sua regularidade fiscal (CND perante o Fisco federal, 

estadual e municipal) e trabalhista e securitária (CND junto ao INSS, junto ao FGTS e 

perante a Justiça do Trabalho). 

13.1.2 A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

13.1.2.1 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
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13.1.2.2 - A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

13.1.3 Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada e acompanhada da planilha de medição de serviços. 

13.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelos servidores competentes, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA acompanhada da planilha de medição, aprovada 

pelo servidor responsável pela fiscalização da obra, o servidor Márcio Vittorazzi – CPF: 

020.028.137-28 designado pela PORTARIA N.º 902/2022 - DE: 13/06/2022, juntamente da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativas de Débitos do INSS, FGTS e Fisco 

(federal, estadual e municipal), todas atualizadas e o diário de obras. 

13.3. O pagamento do valor devido será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da 

apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo Fiscal. 

13.4. A não apresentação da documentação referida neste ITEM, devidamente regularizada, será 

considerada como condição suspensiva do pagamento à CONTRATADA. 

14 – DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS 

14.1 - Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessários serão 

circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

15. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela LICITANTE, sem 

justificativa aceita pela Administração Pública e observados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, a juízo da Administração Pública, a aplicação das 

seguintes sanções: 
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a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra recibo 

do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações 

descumpridas; 

b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do objeto, sobre 

o valor do contrato; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de inexecução 

parcial do objeto do contrato; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto do contrato; 

e) Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

f) 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 dos prejuízos que lhe causar, e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

15.2. Configuram hipóteses de descumprimento parcial: 

a) o CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) mês do prazo de execução do objeto, 

menos de 20% (vinte por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

b) o CONTRATADO executar, até o final do 4º (quarto) mês do prazo de execução do objeto, menos 

de 60% (sessenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 
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c) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 

80% (oitenta por cento) do total do contrato; 

d) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a 

conclusão da obra. 

15.3. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início 

dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo 

CONTRATANTE. 

16 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1 A proponente vencedora deverá apresentar como Garantia de Execução do Contrato, 5,0% 

(cinco por cento) do contrato em qualquer das seguintes modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes terem sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei nº. 11.079 de 

30/12/04); 

b) Fiança Bancária, com validade que exceda, no mínimo, em 30% (trinta por cento) o prazo 

contratual ajustado para execução dos serviços;  

c) Seguro garantia. 

 

16.2 No caso do valor total do Contrato ser inferior a 80% (oitenta por cento) do menor dos seguintes 

valores:  

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 

valor orçado pela Administração; ou  

b) Valor orçado pela Administração;  

c) Será exigida, para assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 

modalidades previstas, igual a diferença entre o valor resultante das alíneas “a” e “b” e o 

valor da correspondente proposta. 
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16.3 A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual no valor de R$ _____ 

(_________), na modalidade de __________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do início de sua vigência. 

 

17 - DA RESCISÃO 

17.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 

78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma lei, se for o caso.  

 

18 - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

18.1 - Os critérios de reajuste serão os estabelecidos na minuta de contrato anexa a este edital. 

 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.  

19.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

19.3 - É facultado à comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

19.3.1. No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento 

apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo 

prazo para o reconhecimento de firma.  

19.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela comissão, sob pena de desclassificação.  
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19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

19.6 - Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a comissão poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.  

19.7 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.8 - 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 do Estado.  

19.9 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-

lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

19.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato.  

19.11 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.  

19.12 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 

contraditório.  
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19.13 – Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou divergência de 

qualquer natureza nas composições de preços unitários do licitante, será sempre adotada as 

especificações técnicas estabelecidas pela PMBE neste Edital.  

19.14 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

19.15 - Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, assessorando-a, quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros da administração 

pública estadual, desde que não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.  

19.16 - Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não útil, e não 

havendo retificação de convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo local e horário previsto.  

19.17 - Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial conforme 

modelo constante no ANEXO I deste Edital, indicando representante legal para fins de 

Licitação.  

19.18 – Mediante análise técnica, a PMBE, por meio da autoridade competente, poderá autorizar, 

prévia e expressamente, por escrito, a subcontratação de parte do objeto desta licitação, nos termos 

do Art. 72 da Lei Federal nº 8.666/93, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do 

objeto contratado.  

19.19 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente 

Edital, seus ANEXOS, Projetos e Instruções, bem como na observância dos regulamentos 

administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis.  

19.20 - A proponente vencedora será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra 

durante 60 (sessenta) meses após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades 

previstas no Artigo 73, §2º, da Lei nº 8.666/93 e artigo 618, do Código Civil.  
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19.21 - Ficam os licitantes cientes de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio 

ambiente durante a execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto 

ambiental que porventura sejam causados em função de execução dos serviços.  

19.22 - O licitante vencedor deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do 

respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as Leis 5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, 

de 07.12.77, e as Resoluções nº 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A 

Comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento à 

PMBE da via da A.R.T. destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e 

autenticada pelo Órgão Recebedor.  

19.23 - A empreiteira estará obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na execução dos serviços 

de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme 

normas de trabalho e segurança vigentes.  

19.24 - A proponente deverá manter permanentemente nos serviços um Engenheiro responsável pela 

execução dos mesmos, nos termos da Lei nº 6.496, de 07.12.77.  

19.25 - O licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua 

proposta. A PMBE em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.  

19.26 – A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 

responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão decorrentes da 

execução do Contrato, nos termos da legislação pertinente.  

19.27 – A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o 

pagamento das multas decorrentes das infrações ambientais.  

19.28 – Fazem parte integrante e inseparável do presente Edital de Tomada de Preços a Planilha 

orçamentária e o Projeto.  
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19.29 – No caso de eventual divergência entre o edital de licitação e seus Anexos, prevalecerão as 

disposições do primeiro.  

19.30 - Será aplicada a prerrogativa disposta no parágrafo 3° do artigo 48 da Lei 8.666/93, o qual 

dispõe que: “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 

artigo”. 

19.31 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, 

a vista da legislação em vigor. 

20 - ANEXOS DO EDITAL  

20.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo I-A - Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para Execução dos Serviços 

Anexo II – Modelo de Declaração de Participação Permanente 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inidoneidade 

Anexo IV - Modelo de Declaração que não Emprega Menor 

Anexo V - Declaração de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação 

Anexo VI - Modelo de Carta Proposta 

Anexo VII – Minuta de Contrato de Obras Publicas 

Anexo VIII - Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas  

Anexo X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo XI - Declaração que esta apta a iniciar os serviços 

Anexo XII - Projeto Básico  

 

21 – DO FORO 

21.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Boa Esperança/ES, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 

litígio oriundos da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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Boa Esperança/ES, 24 de Novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Edemilson Cunha dos Santos 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Transportes 

Decreto Nº 7.542/2021 
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ANEXO I 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ao 

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança/ES  

Av. Senador Eurico Rezende, 780, Centro – Boa Esperança/ES 

Att.: Comissão Permanente de Licitação - CPL  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 00x/2020x 

 

Prezados senhores, 

 

A empresa (razão social do LICITANTE), com endereço à rua (Av., Al., etc.), cidade ..................., 

estado......., inscrita no CNPJ sob nº .............................., vem através de seu representante legal infra-

assinado, CREDENCIAR o (a) Sr. (a) ................................................................., portador (a) da 

cédula de identidade nº ............................. e do CPF nº ..........................................., a participar da 

Tomada de Preços nº. 00X / 202X, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) especializada(s) na 

área de engenharia ou arquitetura para execução da obra de itens remanescentes da 

construção da Capela Mortuária Municipal, localizada na Rua Jayme de Barros, Bairro Nova 

Cidade, no município de Boa Esperança-ES , conforme Processo Administrativo nº.7404/2022, 

mediante as condições estabelecidas no edital e seus anexos, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa .....................................em qualquer fase do certame, bem como 

formular desistência da interposição de Recursos e praticar os atos inerentes ao procedimento 

licitatório. 

 

Local e data 

Nome da empresa e do seu representante legal 

Cargo e Função 

(COM RECONHECIMENTO DE FIRMA) 
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ANEXO I-A 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Ref.: Tomada de Preços Nº. ______/2020  

 

NOME HABILITAÇÃO 

(Título e nº. CREA) 

INDICAÇÃO (*) 

   

   

   

   

 

Indicamos os profissionais acima para atuarem como Responsáveis Técnicos para execução dos serviços, caso 

sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.  

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso quadro técnico e estão 

devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados e conhecidos pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da região onde foram os 

serviços executados, comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto em licitação.  

 

(*) Especificar a função a ser exercida por cada profissional. 

 

___________________________________ 

FIRMA LICITANTE/ CNPJ 

 

 

________________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO E FUNÇÃO 
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ANEXO II 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PERMANENTE 

 

REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº. 00X / 202X 

  

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicação como responsáveis técnicos 

pela obra de _________________________, objeto da presente licitação.  

 

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos serviços da obra referida e que temos 

vinculação ao quadro técnico da empresa.  

 

––––––––––––––––––––––  

Assinatura  

______________________  

Nome / Título / nº CREA  

 

––––––––––––––––––––––  

Assinatura  

______________________  

Nome / Título / nº CREA  

 

__________________________________ 

FIRMA LICITANTE / CNPJ 

 

________________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO 

 

 

Assunto: Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com o 

Poder Publico. 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a 

empresa___________________________________não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e 

que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade 

fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93 

alterado pela Lei n° 9.648/98. 

 

 

 

 

(Data, Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO IV 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº. 00X / 202X. 

 

                                        

                                          , inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)                                  

portador(a) da Carteira de Identidade nº                           e do CPF nº                                   , 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso): 

 

( ) não emprega menor de dezesseis anos;  

 

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

 

Local e data:  

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº. 00X / 202X. 

 

 

A empresa..................................., inscrita no CNPJ sob nº ......................................., por intermédio 

de seu Representante Legal o(a) Sr(Sra) ........................................, portador(a) da cédula de 

identidade nº ...................DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação para o presente certame. 

 

 

___________________________________ 

FIRMA LICITANTE 

 

 

 

________________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

(Obs: A legitimidade da representação deverá ser comprovada por um dos documentos 

especificados no item 7 deste edital, sob pena de desclassificação da empresa) 
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ANEXO VI 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

Ao 

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança-ES  

Av. Senador Eurico Rezende, 780, Centro – Boa Esperança/ES.  

 

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020-CPL-PMBE/ES 

 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 

n° 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital. 

2. Propomos ao Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança-ES, o preço global a 

seguir indicado, para execução da obra de itens remanescentes da construção da Capela 

Mortuária Municipal, localizada na Rua Jayme de Barros, Bairro Nova Cidade, no município 

de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Transportes, conforme Processo Administrativo nº. 7404/2022, em conformidade às normas da 

ABNT, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, obedecendo às estipulações do 

correspondente Edital deste certame e asseverando que: 

a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas 

Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho. 

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços Contratados, 

especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho. 

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta LICITAÇÃO. 

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este 

último. 

 

3. Propomos como preço total para a prestação dos serviços, nos termos do ANEXO I do Edital, o 

valor total de R$..............................(..............................), estando já incluídos neste valor, todas as 
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despesas decorrentes dos serviços inclusive impostos, taxas, e outros encargos que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto licitado. 

4. O prazo de validade desta Proposta é de 90 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega. 

5. O Prazo de execução dos serviços será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data 

de assinatura da CONTRATADA na Ordem de Serviço. 

6. Anexo – Planilha Orçamentária.  

7. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N°........, Inscrição 

Estadual e inscrição Municipal, se houver, Banco, nome, n°, Agência e Conta corrente. 

 

 

 

 

Local, data e assinatura. 

 

 

 

 

(Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

PROCESSO Nº 7404/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX / 202X 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA E 

A EMPRESA ______________________. 

 

O Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança/ES, inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 19.698.648/0001-01, localizado à Av. Senador Eurico Rezende, 

nº. 780 - Centro – Boa Esperança/ES, por intermédio da Exma. Prefeita Municipal, Sra. Fernanda 

Siqueira Sussai Milanese, ......................................, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

_______________, estabelecida à____________________ nº. _______, Bairro ______________, 

Cep nº_________ na cidade de _________________________, Estado de ________________neste 

ato representada por ________________________, _______________, __________________, 

profissão, portador(a) da CI RG nº. ____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, 

residente e domiciliado na _______________________, Bairro ______________________ na 

cidade de ___________________, Estado de _______________, doravante denominada 

CONTRATADA, e de conformidade com Lei nº 8.666 de 21/06/93, e suas alterações, de acordo 

com os termos do Processo de nº _____________, parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA 

datada de ___/___/___, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela 

estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 
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1.1. É objeto deste contrato é a execução, pela Contratação de empresa especializada na área de 

engenharia ou arquitetura para execução da obra de itens remanescentes da construção da 

Capela Mortuária Municipal, localizada na Rua Jayme de Barros, Bairro Nova Cidade, no 

município de Boa Esperança/ES, conforme Processo Administrativo nº. 3.223/2020, Tomada de 

Preços n° XXX/202X, e segundo a proposta e demais peças integrantes do edital respectivo, os quais, 

conhecidos e aceitos pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de 

transcrição. 

 

1.2. O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho 

de 1993, em sua redação atualizada e legislação complementar vigente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, nos 

termos do artigo 10 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS UNITÁRIOS, VALOR GLOBAL E DO 

REAJUSTAMENTO  

 

3.1 - PREÇOS UNITÁRIOS - Pagará a PMBE pelos serviços contratados e efetivamente 

executados, os preços constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA e que 

independentemente de transcrição passa a fazer parte integrante do presente Contrato.  

 

3.2 – VALOR GLOBAL - O valor estimado para execução das obras e serviços objeto do presente 

Contrato é de R$ ...................(............................................................). 

 

3.3. DO REAJUSTAMENTO – O valor contratado para execução da obra poderá ser reajustado, 

ante requerimento da Contratada, observada a periodicidade de 1 (um) ano, contado da data limite 

para a apresentação das propostas, adotando-se, para tanto, a variação do Índice Nacional de Custo 

da Construção do Mercado – INCC-M/FGV para o período, com base na seguinte fórmula: 

R = (I-lo).P 
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lo 

 

Onde: 

R= reajuste procurado; 

I= Número índice relativo ao mês do reajuste; 

lo= Número índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta, no caso do primeiro 

reajuste, ou da data do fato gerador do último reajuste concedido, para os reajustes que se sucederem; 

P= preço atual dos serviços.  

 

3.3.1 A data do aniversário da proposta será sempre considerada como marco inicial do período de 

correção para os reajustes subsequentes, observado, quanto aos efeitos financeiros, o prazo 

decadencial previsto no subitem 3.3.4. 

  

3.3.2 O pedido deverá ser dirigido à fiscalização do contrato e deverá ser expresso quanto aos valores 

pretendidos, bem como, quanto à data a partir da qual se requer o reajuste. 

 

3.3.3 Os efeitos financeiros do reajuste poderão retroagir, conforme o pedido, até a data do 

aniversário da proposta, observados, ainda, os subitens subsequentes. 

 

3.3.4 O prazo decadencial para o requerimento do reajuste será de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 

em que restar preenchido o requisito temporal para a sua concessão, consoante os subitens 3.3 e 

3.3.1. Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, até a data do pedido, 

a depender dos termos da solicitação contratada. 

 

3.3.5 Ocorrerá preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o 

contrato. 

 

3.3.6 O índice de reajuste será aplicado linearmente sobre os preços unitários dos serviços previstos 

no orçamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DA DOTAÇÃO E PAGAMENTO 
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4.1. O objeto de que se trata este contrato será custeado por conta de recursos oriundos da dotação 

orçamentária sob a rubrica:  

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Esperança 

Órgão: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Esperança 

Projeto Atividade: 014014.0412200962.204 – Fundo de Desenvolvimento Municipal. 

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações. 

Ficha: 0003. 

Valor: R$ 340.435,17. 

Fonte Recurso: 10010000000 – Recursos Ordinários. 

 

 

 

4.2. O pagamento será efetuado de acordo com medições apresentadas a esta Prefeitura e 

devidamente aprovada e liberada pela engenharia fiscal da PMBE. 

 

4.2.1. O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de inexecução 

contratual, imperfeição dos serviços ou irregularidade fiscal. 

CLAUSULA QUINTA -  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E 

PRORROGAÇÃO 

5.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias , a 

contar do dia subsequente à sua publicação na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do art. 

61 da Lei nº 8.666/93, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.2 - Os pedidos de prorrogação de prazos deverão ser dirigidos à CONTRATANTE, até 30 (trinta) 

dias antes da data do término do prazo contratual. 

 

5.2.1– Somente será admitido aditivo, para efeito da execução deste Contrato, seja de valor 

ou de prazo, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela Autoridade 

Competente, podendo a CONTRATADA responder, inclusive, por perdas e danos, no caso de 

não cumprimento da execução por este termo pactuada.  
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5.3 - O prazo previsto para execução da obra é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a 

contar da data de assinatura pela CONTRATADA na Ordem de Serviço expedida pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS  

 

6.1 - As alterações quantitativas e qualitativas do deverão ser formalizadas por meio de Termo 

Aditivo, no qual deverão ser indicados com precisão os quantitativos ou especificações alteradas e a 

variação percentual do valor inicial correspondente, observadas as condições e os limites de 25% 

(vinte e cinco por cento) nos acréscimos e decréscimos, nas obras e serviços, e até 50% (cinquenta 

por cento) no caso particular de reforma na forma da Lei Federal nº 8.666/93. Não sendo admitida 

qualquer espécie de compensação entre acréscimos e supressões. 

 

6.1.1 - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: Os acréscimos que se fizerem necessários serão 

circunstanciadamente justificados e autorizados pela autoridade competente, desde que 

comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos. 

 

a) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha orçamentária apresentada pela 

CONTRATADA na proposta, os preços a serem seguidos serão ajustados entre a CONTRATANTE 

e a CONTRATADA, considerando-se tabelas de referência de órgãos públicos (DER-ES, SINAPI, 

etc), ou ampla pesquisa de mercado. 

b) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com terceiros sem que 

caiba à CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação.  

 

6.1.2 - DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS: O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, as supressões que se fizerem nas obras e serviços até 25% (vinte e 

cinco por cento) nas obras e serviços, e até 50% (cinquenta por cento) no caso particular de 

reforma, do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e 

autorizadas pela autoridade competente, enquanto que supressões maiores dependerão de 

acordo formal entre os contratantes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

7.1 – A Prefeitura Municipal de Boa Esperança indicará um gestor e um fiscal do contrato que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as 

ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 

notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções. Mediante a PORTARIA N.º 

902/2022 - DE: 13/06/2022 o fiscal designado para acompanhamento e controle de Contratos de 

Obras Públicas é o servidor Márcio Vittorazzi – CPF: 020.028.137-28. 

7.2 - A fiscalização da PMBE terá livre acesso ao local dos serviços, devendo a CONTRATADA 

colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas atribuições. 

7.3 - É vedado à PMBE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da 

CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

8.1 – A licitante vencedora prestará garantia junto à Secretaria de Fazenda da 

CONTRATANTE, dentre as modalidades definidas no art. 56 §1º da Lei nº 8.666/93, no valor 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado. 

8.1.1 - A garantia deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, contado da assinatura do contrato. 

8.1.2 - Em caso de garantia através de Títulos da Dívida Pública, estes devem obedecer ao critério 

fixado no inciso I do §1º do art. 56 da Lei 8.666/93. 

8.2 – A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) no prazo máximo de 90 (noventa) dias do 

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o §4º do art.56 da Lei 8.666/93. 

8.3 - Em se tratando de fiança bancária, deverá constar no instrumento, a expressa renúncia pelo 

fiador aos benefícios de ordem previstos no Código Civil Brasileiro. 
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8.4 – Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade seguro, este deve estar em vigência até 

o recebimento definitivo dos serviços. 

8.5 - Em havendo prorrogação de prazo ou acréscimo do valor contratual, a garantia deverá ser 

renovada estendida ou reforçada, conforme o caso. 

CLÁUSULA NONA -  DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 - COMPETE À CONTRATADA: 

 

9.1.1 - Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;  

 

9.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que 

necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta 

toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária;  

 

9.1.3 - Fornecer a PMBE, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de 

executar a obra/reforma CONTRATADA, indicando o número da carteira de trabalho, a data 

da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado; 

 

9.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 

recebimento das faturas;  

 

9.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 

necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

  

9.1.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura 

apresentada a PMBE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à 

fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do 

pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não 

cumpridas pelas subcontratadas; 
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 9.1.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais 

nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do 

trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos 

componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos 

com os serviços;  

9.1.8 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo 

dando ciência a PMBE, respondendo integralmente por sua omissão; 

 

9.1.9 - Submeter ao exame da fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços; 

 

9.1.10 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da PMBE, por 

pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;  

 

9.1.11 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

 

9.1.12 - Manter permanentemente nas obras e/ou serviços um engenheiro residente 

responsável ou corresponsável pela execução da obra nos termos da Lei nº 6.496/77, com 

poderes para representar a CONTRATADA junto a PMBE, podendo resolver os problemas 

referentes aos serviços contratados; 

 

9.1.13 Reforçar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou serviços, se ficar constatada 

insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;  

 

9.1.14 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, 

mestre, operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionários, cuja permanência 

no serviço for, de forma motivada, julgada inconveniente pela PMBE; 

  

9.1.15 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos 

necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista. O equipamento deve 

ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;  
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9.1.16 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou serviços todo e qualquer material que 

for rejeitado em inspeção feita pela PMBE;  

 

9.1.17 - Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a 

proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega a PMBE;  

 

9.1.18 - Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua responsabilidade, 

independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;  

 

9.1.19 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e 

obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela PMBE;  

 

9.1.20 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a PMBE, os serviços não aceitos pela mesma, 

quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à 

vista das especificações respectivas;  

 

9.1.21 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações 

provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável;  

 

9.1.22 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar 

os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este 

aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido;  

 

9.1.23 - Permitir e facilitar a PMBE a inspeção ao local das obras e/ou serviços em qualquer 

dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os 

serviços contratados; 

 

9.1.24- Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros, sem 

antes certificar-se de que a PMBE já está devidamente autorizada pelos respectivos 

proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer 

danos a que seu procedimento der causa;  

 

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


 

 
 

PODER EXECUTIVO 
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

56 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança – ES | CEP 29.845-000 | Telefone: (27) 3768.6531 |  

 E-mail: cpl.pmbe@hotmail.com CNPJ: 27.167.436/0001-26 

 

9.1.25 - A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) 

do respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis nºs 5.194, 

de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções nºs 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, 

do CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo 

encaminhamento a PMBE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;  

 

9.1.26 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA, 

independentemente da atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo a PMBE o fornecimento 

dos projetos e das normas de serviço;  

 

9.1.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra 

apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e 

expressa autorização da PMBE;  

 

9.1.28 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de 

técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da obra 

CONTRATADA;  

 

9.1.29 - Reconhecer a propriedade da PMBE, de todos os fósseis e achados localizados 

durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega; 

  

9.1.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e 

preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e 

municipal; 

 

9.1.31 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza 

cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa 

decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus 

subcontratados, quando houver;  

 

9.1.32 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 
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nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras, 

inclusive perante o Registro de Imóveis; 

 

9.1.34 – É de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de todas as licenças ou autorizações 

que sejam necessárias para a execução do objeto contratado.  

 

9.1.35 – Todas e quaisquer instalações (de cunho administrativo ou operacional propriamente dito, 

como os tradicionais “barracões de obra”; ligações de água / energia / esgoto; dentre outros), bem 

como todas e quaisquer mobilizações (de pessoal; de máquinas; de equipamentos; de ferramentas; 

dentre outras), necessárias para a execução da obra, são facultadas aos critérios próprios da empresa 

a ser contratada, desde que: (i) cumpram os normativos técnico-legais pertinentes, em particular os 

trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos do Edital e 

seus Anexos; (ii) mantenham consonância com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao 

estabelecido no “Cronograma Físico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a vigilância e a segurança 

do canteiro de obras, na vigência do contrato. 

  

9.2 COMPETE AO CONTRATANTE: 

9.2.1- Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução de obra ou 

serviços; 

 

9.2.2 - Liberar o local, dentro do prazo previsto no contrato, para início dos serviços; 

 

9.2.3 - Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos termos ajustados 

neste contrato.  

 

9.2.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) 

responsável(is). 

 

CLAUSULA DÉCIMA – DO MEIO AMBIENTE 

 

10.1 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 

mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.  
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10.2 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação 

da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.  

10.3 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE:  

10.3.1 - A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos 

termos definidos pelo órgão fiscalizador.  

10.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades de fiscalização do meio-

ambiente.  

10.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta 

cláusula, se suportados pela CONTRATANTE, serão descontados dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados judicialmente. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

11.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE, as seguintes 

penalidades, assegurado o direito de defesa nos termos da legislação em vigor: 

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra recibo 

do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações 

descumpridas; 

b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do objeto, sobre 

o valor do contrato;  

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de inexecução 

parcial do objeto do contrato; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto do contrato; 

e) Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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f) 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 dos prejuízos que lhe causar, e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

11.2. Configuram hipóteses de descumprimento parcial: 

a) o CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) mês do prazo de execução do objeto, 

menos de 20% (vinte por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

b) o CONTRATADO executar, até o final do 4º (quarto) mês do prazo de execução do objeto, menos 

de 60% (sessenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

c) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 

80% (oitenta por cento) do total do contrato; 

d) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a 

conclusão da obra. 

11.3. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início 

dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1 - A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado 

pela Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que 

deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
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12.2 – A Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, designará formalmente, o(s) servidor(es) 

responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da execução do objeto e das medições. 

12.3 - O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal do 

contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões necessárias à execução do objeto 

contratado. 

12.4 – Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao 

Secretario de Planejamento e Gestão - Setor de Engenharia, poderá solicitar o recebimento dos 

mesmos. 

12.5 – Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da PMBE, 

por meio de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado. 

12.6 – O termo circunstanciado citado no item 12.5 deve: 

12.6.1 – No caso dos serviços estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 

12.6.2 – No caso dos serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, 

dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

12.7 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e 

manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes 

pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia; 

12.8 – A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
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única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Termo de Recebimento provisório. 

12.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará 

uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais. 

12.10 – São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documento, quando for o 

caso: 

a) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

b) projeto como construído (“as built”), utilizando as especificações do CREA/ES (ou similar) para a 

elaboração do referido projeto; 

c) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

d) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

e) carta “habite-se”, emitida pela Prefeitura; 

f) manual de operação da obra e 

g) a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 

12.11 – O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 
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12.12 – Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela 

CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais prevista neste instrumento e na Lei 8.666/93. 

13.2. O CONTRATANTE poderá rescindir este CONTRATO, independente de interpelação judicial 

ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos: 

a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto básico e dos 

prazos definidos no Contrato; 

b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos 

estipulados; 

c) o atraso injustificado no início da obra; 

d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

e) a subcontratação total ou parcial do objeto CONTRATADO, a associação da CONTRATADA 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas no edital e no contrato; 

f) o desatendimento das determinações da fiscalização do CONTRATO, assim como as de seus 

superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na execução do CONTRATO anotadas pelo CONTRATANTE, 

na forma do § 1o do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
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i) a dissolução da sociedade CONTRATADA; 

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA 

empresa, que prejudique a execução do CONTRATO; 

l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE exaradas no processo 

administrativo a que se refere o CONTRATO; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

14.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem 

prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Boa Esperança - ES, com renúncia expressa de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 

Contrato. 

 

15.2 - E por se acharem assim ajustadas e concordes, firmam o presente instrumento, elaborado em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os 

efeitos legais e resultantes de direito. 

 

 Boa Esperança/ES,  .......... de .................... de 2022. 

 

 

 

Fernanda Siqueira Sussai Milanese 
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Prefeito Municipal 

 

 

 

Edemilson Cunha dos Santos 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Transportes 

Decreto Nº 7.542/2021 
 

 

 

Nome do representante 

Contratante 

 

 

________________________     

        Gestor do Contrato   

 

_________________________ 

         Fiscal do Contrato 
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ANEXO VIII (MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

EQUIPARADAS  

 

 

A 

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança-ES  

Av. Senador Eurico Rezende, 780, Centro – Boa Esperança/ES  

Ref.: Tomada de Preços nº 00X / 202X 

 

 

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ................................................, portador(a) da cédula de identidade nº 

......................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e 

Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe. 

 

Declara ainda, que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art. 3º da Lei 

Complementar 123 de 2006.  

 

 

___________________________________ 

FIRMA LICITANTE / CNPJ 

 

 

________________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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 ANEXO IX 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS 

 

A(s) Planilha(s) Orçamentária(s), Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI, 

Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, etc estarão disponíveis no site da Prefeitura 

Municipal de Boa Esperança/ES (www.boaesperanca.es.gov.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

PODER EXECUTIVO 
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

67 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança – ES | CEP 29.845-000 | Telefone: (27) 3768.6531 |  

 E-mail: cpl.pmbe@hotmail.com CNPJ: 27.167.436/0001-26 

 

ANEXO X  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00X / 202X 

 

 

AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES  

LOCALIZADA À AV. SENADOR EURICO REZENDE, Nº. 780 - CENTRO – BOA ESPERANÇA/ES  

Att.: Comissão Permanente de Licitação. 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

Empresa ______________________ estabelecida a ______________________, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o 

nº ______________________ por seu representante legal o (a) Sr.(a) ______________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº. ______________________ expedida pelo ______________________ e CPF/MF nº. 

______________________, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE 

PREÇOS nº ____/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da TP____/2020 foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da TP ____/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TP ____/2020 não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TP ____/2020 por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da TP ____/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TP ____/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TP ____/2020 antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP ____/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 

ESPERANÇA-ES antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 

 

 

(Local), ____ de _________ de 2020. 

 

 

 

____________________________ 

Identificação e Assinatura 
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ANEXO XI  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00X/ 202X 

 

 

AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES  

LOCALIZADA À AV. SENADOR EURICO REZENDE, Nº. 780 - CENTRO – BOA 

ESPERANÇA/ES  

Att.: Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE ESTA APTA A INICIAR OS SERVIÇOS 

 

 

 

 

Empresa ______________________ estabelecida a ______________________, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________ por seu representante legal o (a) Sr.(a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº. ______________________ 

expedida pelo ______________________ e CPF nº. _________________, declara sob penalidades 

cabíveis estar apta a iniciar a execução dos serviços, objeto da licitação, logo após a assinatura do 

contrato, e dispõe de instalações, pessoal especializado, máquinas e equipamentos, os quais deverão 

estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da 

presente licitação. 

 

 

(Local), ____ de _________ de 2022. 

 

 

 

 

____________________________ 

Identificação e Assinatura 

 

 

ANEXO XII 
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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa(s) especializada(s) na área de engenharia ou arquitetura para execução 

da obra de itens remanescentes da construção da Capela Mortuária Municipal, localizada na Rua 

Jayme de Barros, Bairro Nova Cidade, no município de Boa Esperança/ES. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente Projeto Básico compreende a contratação de empresa especializada na área de 

engenharia e arquitetura visando a execução das obras dos itens remanescentes descritos no objeto 

acima, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra mediante as planilhas em anexo. 

2.2 O equipamento público descrito integra o atendimento a demanda que há tempos era almejada 

pela população da cidade de Boa Esperança/ES. A construção da Capela Mortuária irá viabilizar um 

local apropriado ao velório de entes queridos evitando-se assim o uso de espaços improvisados.  

2.3 A execução da obra proposta neste Projeto Básico permitirá maior conforto e comodidade aos 

munícipes, maior integração e melhoria significativa em sua segurança no que se refere ao velório de 

um ente querido de cada família que utilizará o equipamento público. Neste sentido, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes considera importante que está Administração 

disponibilize mais este empreendimento a população.  

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 A contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços dar-se-á por meio de licitação na 

modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, de forma indireta e o regime será de empreitada 

por preço global, a qual observará os preceitos do direito público e as disposições da Lei nº 8.666, de 

21/06/1993 e alterações; das normas técnicas vigentes da A.B.N.T.; da LEI Nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicáveis ao objeto, 

bem como o estabelecido neste Projeto Básico.  

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
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4.1 Este Projeto Básico tem por objetivo especificar diretrizes para a execução dos serviços de itens 

remanescentes da obra de Construção da Capela Mortuária Municipal, localizada na Rua Jayme de 

Barros, Bairro Nova Cidade, no município de Boa Esperança/ES, próximo ao CRAS. 

4.2 Todos os custos relacionados à execução dos serviços, incluindo os de caráter indireto, como as 

despesas com taxas, já devem estar inclusos no orçamento fornecido pela empresa interessada, 

através do preenchimento da Planilha Orçamentária e Composição do BDI.  

4.3 A empresa interessada deverá tomar conhecimento de toda a documentação fornecida, além de 

vistoria ao local da obra conforme o endereço acima, por tratar-se da execução de itens 

remanescentes de obra já iniciada para que possa elaborar proposta com a ciência das reais 

condições sob as quais o serviço será executado, conforme disposto no Projeto 

Arquitetônico/Urbanístico, na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composições 

de Custo e Memorial Descritivo.  

4.4 As informações contidas neste Projeto Básico são complementares às contidas na Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composições de Custo e Memorial Descritivo.  

4.5 As especificações técnicas necessárias para a execução dos serviços estão descritas no Memorial 

Descritivo.  

4.6 Os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de primeiro uso e sempre 

submetidos à aprovação da fiscalização. Tanto os materiais, como os serviços a serem executados 

deverão obedecer:  

- às normas e especificações constantes deste Projeto Básico;  

- às normas da ABNT;  

- às disposições legais da União e do Governo do Espírito Santo;  

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

- às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;  

4.7 Os materiais e equipamentos que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no 

canteiro de obras.  

4.8 Os casos não abordados serão definidos pela fiscalização, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para a obra em questão. 
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5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 O prazo para a execução dos serviços será de 365 dias, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro elaborado pela Assessoria Especial e Gerência Operacional de Projetos de Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo (Departamento de Engenharia) da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 

a contar da data designada na Ordem de Serviço a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 

(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

1.1 O recebimento do objeto deste Projeto Básico dar-se-á conforme com base no artigo 73 da Lei nº 

8.666/93, os serviços serão recebidos da seguinte forma:  

6.1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;  

6.1.2 definitivamente, após o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, após o decurso 

do prazo 30 (trinta) dias de observação para comprovação da adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.  

6.2 À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e definitivo 

dos serviços, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até 

a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.3 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover 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 de materiais empregados.  

6.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato. 

 

7. DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 – A Prefeitura Municipal de Boa Esperança indicará um gestor e um fiscal do contrato que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as 

ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 

notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções. Mediante a PORTARIA N.º 

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


 

 
 

PODER EXECUTIVO 
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

72 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança – ES | CEP 29.845-000 | Telefone: (27) 3768.6531 |  

 E-mail: cpl.pmbe@hotmail.com CNPJ: 27.167.436/0001-26 

 

902/2022 - DE: 13/06/2022 o fiscal designado para acompanhamento e controle de Contratos de 

Obras Públicas é o servidor Márcio Vittorazzi – CPF: 020.028.137-28. 

7.2 - A fiscalização da PMBE terá livre acesso ao local dos serviços, devendo a CONTRATADA 

colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas atribuições. 

7.3 - É vedado à PMBE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da 

CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 - COMPETE À CONTRATADA: 

8.1.1 Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;  

8.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em 

todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta toda 

responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária;  

8.1.3 - Fornecer a PMBE, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de 

executar a obra/reforma CONTRATADA, indicando o número da carteira de trabalho, a data da 

contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado; 

8.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento 

das faturas;  

8.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 

necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

8.1.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a 

PMBE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, 

vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos 

mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas; 

8.1.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais 

nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do 

trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos 
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componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos 

com os serviços;  

8.1.8 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando 

ciência a PMBE, respondendo integralmente por sua omissão; 

8.1.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da PMBE, por pessoas 

integrantes de suas equipes de trabalho;  

8.1.10 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

8.1.11 Reforçar a sua equipe de técnicos no local dos serviços, se ficar constatada insuficiência da 

mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;  

8.1.12 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, 

operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionários, cuja permanência no serviço for, 

de forma motivada, julgada inconveniente pela PMBE; 

8.1.13 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários 

ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista. O equipamento deve ser de nível 

tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;  

8.1.14 - Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em 

inspeção feita pela PMBE;  

8.1.15 - Manter vigilância, proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega a PMBE;  

8.1.16 - Executar os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, 

independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;  

8.1.17 - Executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e 

obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia/Arquitetura/Urbanismo fornecido pela PMBE;  

8.1.18 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a PMBE, os serviços não aceitos pela mesma, quando 

for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das 

especificações respectivas;  

8.1.19 - Proceder, no final dos serviços à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, 

limpeza e remoção de todo material indesejável;  
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8.1.20 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar os 

serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este aumento do 

equipamento para recuperação do tempo perdido;  

8.1.21 - Permitir e facilitar a PMBE a inspeção ao local dos serviços em qualquer dia e hora, 

prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados; 

8.1.22- Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros, sem antes 

certificar-se de que a PMBE já está devidamente autorizada pelos respectivos proprietários, 

respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu 

procedimento der causa;  

8.1.23 - A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do 

respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis nºs 5.194, de 

24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções nºs 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do 

CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo 

encaminhamento a PMBE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;  

8.1.24 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA, independentemente da 

atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo a PMBE o fornecimento dos projetos e das normas de 

serviço;  

8.1.25 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra apenas 

sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa 

autorização da PMBE;  

8.1.26 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de técnicas, 

materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da obra 

CONTRATADA;  

8.1.27 - Reconhecer a propriedade da PMBE, de todos os fósseis e achados localizados durante a 

execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega; 

8.1.28 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e 

preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e municipal; 

8.1.29 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível, 

criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa decorrentes 
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da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando 

houver;  

8.1.30 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras, inclusive perante o 

Registro de Imóveis. 

 

8.2 COMPETE AO CONTRATANTE: 

8.2.1- Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços; 

8.2.2 - Liberar o local, dentro do prazo previsto no contrato, para início dos serviços; 

8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) 

responsável(is). 

8.2.4 - Pagar à CONTRATADA o valor em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-

financeiro, após medição aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato. 

 

9. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

9.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE, as seguintes 

penalidades, assegurado o direito de defesa nos termos da legislação em vigor: 

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra recibo 

do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações 

descumpridas; 

b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do objeto, sobre 

o valor do contrato;  

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de inexecução 

parcial do objeto do contrato; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto do contrato; 

e) Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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f) 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 dos prejuízos que lhe causar, e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

9.2. Configuram hipóteses de descumprimento parcial: 

a) o CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) mês do prazo de execução do objeto, 

menos de 20% (vinte por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

b) o CONTRATADO executar, até o final do 4º (quarto) mês do prazo de execução do objeto, menos 

de 60% (sessenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

c) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 

80% (oitenta por cento) do total do contrato; 

d) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a 

conclusão dos serviços. 

9.3. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos 

serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo. 

a) Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -  

Pessoa Jurídica (responsável (is) técnico(s) pela empresa). 

b) Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro 

Estado, deverá apresentar no ato de recebimento da Ordem de Serviço o visto do seu registro 

no Conselho Regional/ES. 

c) A empresa licitante deverá apresentar para fins de comprovação de vínculo empregatício, 

carteira de trabalho (CTPS) do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), ou Contrato de 

Prestação de Serviços, conforme Legislação Civil Comum e ainda Contrato Social quando for 

o sócio.  
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d) Atestado(s) emitido(s) por essa pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) certidão (oes) de acervo técnico (CAT, do(s) profissional (is) habilitado, em 

conformidade com o disposto a Lei Federal nº 5.194/66, responsável técnico da empresa que 

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível (is), com o objeto 

desta licitação limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. O(s) 

responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) como 

tal(is) no respectivo conselho até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso 

I, § 1º do artigo 30 da Lei 8.666/93. 

e) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especificadas a 

seguir, conforme disciplina o art 30; § 1o I e § 2o da Lei 8666/96. 

 

e.1) Qualificação Técnica Profissional: 

   e1.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam   parte das 

atribuições do profissional. 

O Profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica- profissional 

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Para essa substituição. 

A qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Termo. 

 No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico, 

estas serão inabilitadas. 

 

e.2 -  Da Qualificação Técnica - Operacional -  Licitante 

Através de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 

respectiva certidão de acervo técnico, emitida pelo CREA ou CAU, demonstrando que a empresa 

executou obras e serviços de engenharia.  

A licitante deverá apresentar Declaração dos Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação 

realizada pela licitante. 

 

11. DA VISITA TÉCNICA 
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11.1. Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica obrigatório às mesmas solicitar o 

agendamento para a visita técnica ao canteiro de obras localizado na Rua Jaime Barros, Bairro Nova 

Cidade, Boa Esperança/ES próximo ao CRAS, através de oficio protocolizado no setor de protocolos 

desta municipalidade até o dia xxxxxxxx, direcionado a Assessoria Especial ou a Gerência 

Operacional de Projetos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo por tratar-se da execução de 

itens remanescentes de obra já iniciada. Deverá constar no oficio o nome do responsável técnico e 

o número de registro do mesmo junto ao CREA ou CAU, além do e-mail de contato e número 

telefônico do licitante. Após o recebimento do oficio, setor de engenharia entrará em com contato 

com o licitante determinando o dia e hora da visita técnica. Salienta-se que todas as visitas serão 

marcadas em dias horários distintos. 

a.1) No intuito de evitar possíveis contatos entre os licitantes optamos pela marcação das datas e 

horários distintos, de forma que o licitante possa conhecer os locais de execução do objeto para 

elaborar de forma mais segura a proposta evitando assim qualquer futura alegação. 

b) Os responsável técnico indicado pela licitante para participar da visita técnica, deverá comparecer 

na data e horário determinado pela Assessoria Especial ou a Gerência Operacional de Projetos de 

Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, munido da carteira de identificação junto ao CREA ou CAU e 

da Certidão de Registro Quitação Profissional. 

c) Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Assessoria 

Especial ou da Gerência Operacional de Projetos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do 

município o atestado de visita técnica, que deverá ser assinado por profissional lotado no 

departamento, e tal atestado deverá ser juntado aos documentos de habilitação do licitante. (A falta 

de apresentação do respectivo atestado junto aos documentos de habilitação do licitante acarretará 

sua inabilitação). 

12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

12.1 O custo estimado para a execução dos serviços da obra de Construção da Capela Mortuária 

Municipal perfazem o valor de R$ 340.435,17 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e 

cinco reais e dezessete centavos) conforme detalhados na Planilha Orçamentária e Cronograma 

Físico-Financeiro, elaborados pela Assessoria Especial e Gerência Operacional de Projetos de 

Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. O objeto de que se trata este Projeto Básico será custeado por conta de recursos oriundos da 

dotação orçamentária sob a rubrica:  

 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Esperança 
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Órgão: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Esperança 

Projeto Atividade: 014014.0412200962.204 – Fundo de Desenvolvimento Municipal. 

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações. 

Ficha: 0003. 

Valor: R$ 340.435,17. 

Fonte Recurso: 10010000000 – Recursos Ordinários. 

 

13.2. O pagamento será efetuado de acordo com medições apresentadas e devidamente aprovadas e 

liberadas pela Assessoria Especial e Gerência Operacional de Projetos de Engenharia, Arquitetura e 

Urbanismo da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

13.3. O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de inexecução 

contratual, imperfeição dos serviços ou irregularidade fiscal. 

 

Boa Esperança/ES, 23 de novembro de 2022 

                                                

 

       

 

 

Edemilson Cunha dos Santos 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Transportes 

Decreto Nº 7.542/2021 
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