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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, com sede na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, 
Acaiaca, PÍUMA/ES CEP 29.285-000, representada pela sua Comissão Permanente de 
Licitação designada pelo Decreto 373/2014, publicada em 04 de dezembro de 2014, 
doravante denominada CPL, com sede na Prefeitura Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados que de acordo com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, fará realizar 
licitação do tipo menor preço por lote, cuja execução indireta será sob o regime de 
empreitada por preço global para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços, de acordo com o disposto no presente Edital. 
 
O recebimento da documentação e proposta dar-se-á na sala da Comissão Permanente de 
Licitação no endereço acima, até as 09h00min do dia 11 de junho de 2015, quando será 
dado início à abertura dos envelopes.  
 
A CPL disponibilizará um prazo de 10 (dez) minutos de carência para a realização do 
credenciamento. Depois desse prazo, nenhuma empresa poderá realizar o credenciamento 
e entregar os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

1.1 - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

1.2 - Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  

1.3 – Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

1.4 - Processo: nº 8832/2014 

1.5 – Valor: R$ 4.777.406,51 (Quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos 
e seis reais e cinquenta e um centavos). 

1.6 – Prazo de execução: O Prazo de Execução está assim dividido conforme cronograma 
físico financeiro de cada rua: 
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1- Rua Felicino Lopes: 4 (quatro) meses; 

2- Rua Gerson Passos Martins: 4 (quatro) meses; 

3- Rua Terencio P. Silva / Abel Castanho, Ramiro Rodrigues: 4 (quatro) meses; 

4- Rua Ipatinga: 3 (três) meses; 

5- Ruas Projetadas: 3 (três) meses; 

6- Rua das Acácias: 3 (três) meses; 

7- Rua do Cemitério de Nova Esperança: 3 (três) meses; 

8- Rua dos Corais e da Praia: 3 (três) meses; 

9- Rua do Ypê: 3 (três) meses; 

 

1.7 – Data limite de recebimento dos envelopes: Até as 09h00min do dia 11 de junho de 
2015. 

1.8 – Local e horário para esclarecimentos e informações as licitantes: Prefeitura Municipal 
de Piúma - Comissão Permanente de Licitação, sito sede na Avenida Aníbal de Souza 
Gonçalves, Acaiaca, CEP 29.285-000, das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
 
1.9 - O Edital poderá ser adquirido pelo email cpl@piuma.es.gov.br mediante envio dos 
dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço completo e telefone de contato) ou no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, situada na Av. Aníbal de Souza Gonçalves – 
Acaiaca – Prédio administrativo 3º andar das 08:30h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, 
situação em que os interessados devem estar munidos de Pendrive/CD. 
 
2 – OBJETO 
        
2.1 - O objeto da presente Licitação é a Contratação de Empresa Especializada em Prestação 
de Serviços de Pavimentação e Drenagem nas Ruas do Município de Piúma/ES, conforme 
descrito na Planilha Orçamentária e Projeto Básico, anexos ao presente Edital. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

mailto:cpl@piuma.es.gov.br
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3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atendam as exigências deste Edital, 
que não estejam sob processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, e 
reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.   
 
3.2 - Não serão habilitadas nesta Licitação as empresas ou pessoa física que esteja 
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento 
de contratar com a Administração Pública do Município de Piúma; que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público ou que se 
submetam às disposições do art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
 
3.3 – A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, empregando exclusivamente 
materiais de primeira qualidade, ferramentas apropriadas e obedecendo rigorosamente aos 
projetos e cumprindo as especificações contidas em sua planilha orçamentária, conforme 
ANEXO IX. 
 
3.4 - Nenhuma pessoa, mesmo munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto ao Município de Piúma, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das 
licitantes representadas. 
 
3.5 - Poderão participar do presente certame quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução do objeto (parágrafo 1º, art. 22 da Lei nº 8.666 de 21/06/93). 
 
4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À HABILITAÇÃO. 
 
4.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido 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 ou CPF) os seguintes 
dizeres: 
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ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
(DOCUMENTAÇÃO)  
CONCORRENCIA Nº 003/2015 
  
COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 
18, Ed. Millar, 3º andar, Acaiaca, PIÚMA 
/ E.S. - CEP 29.285-000. 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
COMERCIAL 
CONCORRENCIA Nº 003/2015 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 
18, Ed. Millar, 3º andar, Acaiaca, PIÚMA 
/ E.S. - CEP 29.285-000. 

 
 
4.2 – Todas as folhas da documentação de habilitação (documentação), preferencialmente, 
serão entregues na ordem sequencial que estão listados no item 5. 
 
4.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou por membro da CPL - Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Piúma - ES ou por publicação Oficial. (a autenticação dos 
documentos pela CPL, se dará até 1 (um) dia útil - antes da data marcada para realização 
do certame, no endereço descrito no item 1.8. 
 
4.4 – As empresas que se fizerem representar no ato da abertura dos envelopes nº 01 – 
HABILITAÇÃO e nº 002 - PROPOSTA COMERCIAL, deverão apresentar: 
 
a) Representante munido de documento que o credencie à participação (modelo Anexo I) 
ou Procuração Particular com firma reconhecida ou Procuração Pública, respondendo o 
mesmo pela representada e documento de identificação original ou cópia do documento de 
identificação autenticado; 
 
b) Original ou Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim 
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de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o item ‘a’ possui os 
devidos poderes da outorga citada. 
 
c) No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao 
local, deverá comprovar que tem poderes de representatividade por meio da apresentação 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de 
eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório 
de pessoas jurídicas, conforme o caso, juntamente com documento de identificação original 
ou autenticado. 
 
4.5 – Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, envelopes apresentados fora dos prazos 
previstos neste instrumento convocatório. 
 
4.6 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
OBSERVAÇÃO: A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como 
documentos de identificação, devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o 
licitante de apresentá-los no Envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO. 
 
 
5 . DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL: 
 
5.1 - O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO), deverá ser apresentado pelos 
licitantes, contendo os documentos a seguir relacionados: 
 

a) Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter 
validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes 
contendo a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes.  
 

b) As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.  
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c) A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura de 

Piúma-ES poderá deixar de apresentar o exigido no item 5.1.2 letras “b”, “c”, “d” e ‘e”, item 
5.1.3 letra “a” e 5.1.4 letra “a”, desde que os mesmos estejam dentro do prazo de validade. 

 
5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores devidamente publicado na imprensa oficial; 
 
b)- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
c)- Cédula de Identidade do(s)  representante(s) legal (ais) da licitante, definido no ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;   
 
5.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal da sede 
da licitante, comprovada através de certidão negativa; 
c) Certidão Negativa com a Divida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
e) Prova de Regularidade com a Seguridade Social (INSS);  
 
Observação: Serão aceitas certidões de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa. 
 
5.1.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA 
 
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (www.tst.jus.br/certidão). 

http://www.tst.jus.br/certidão
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5.1.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
  
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata ou de Execução Patrimonial, expedida pelos 
cartórios competentes, com validade de no máximo 90 (noventa) dias contados da data de 
sua emissão. 
 
5.1.5- GARANTIA DA PROPOSTA 
 
COMPROVAÇÃO DA GARANTIA DA PROPOSTA 
 
a) A licitante deverá prestar garantia de manutenção da proposta no valor de R$ 47.383,66 
(quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) correspondente 
a 1% (um porcento) do valor orçado da obra, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, à 
partir da data da apresentação da proposta, em uma das modalidades previstas no parágrafo 
primeiro do artigo 56 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
a.1) Caso a licitante for concorrer a um lote apenas, a garantia da proposta prevista acima 
deverá ser correspondente a 1% (um porcento) do valor orçado do lote específico, ficando 
ciente a empresa que, caso o valor da garantia seja corresponde ao perecentual de apenas 
um lote e a mesma apresentar proposta para todos os lotes, a mesma será inabilitada. 
 
b) No caso de garantia em dinheiro/cheque, a licitante deverá depositar na conta 
19.056.746, agência 0153, Banco Banestes S.A., através de Depósito identificado pela razão 
social da licitante, que somente será validado se disponível na conta da PMP, comprovado 
por cópia autenticada da guia, com a chancela do banco recebedor.  
 
c) No caso de Caução em Títulos da Dívida Pública, devem estes ter sido emitido 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. 
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d) Seguro garantia  
 
e) Fiança bancária.  
 
f) A empresa licitante perderá o direito à devolução da garantia de proposta quando:  
I - Não aceitar a correção de erros porventura existentes em sua Proposta de Preços nos 
expressos termos do presente Edital;  
II - Declarada vencedora, deixar de cumprir em tempo hábil, qualquer das seguintes 
obrigações:  
 

 Fornecer caução de garantia de execução contratual;  
 Assinar o contrato;  
 Não fornecer a ART – Anotação de responsabilidade Técnica;  

 
g) A comprovação da garantia da proposta deverá ser apresentada no enevelope nº 1 
(HABILITAÇÃO). 
 
h) Face ao disposto no Ofício/8ª PCIV/Nº 130/10, expedido pela 8ª Promotoria de Justiça 
Cível de Vitória-ES, não será aceita garantia emitida pelo BANCO POTTENCIAL S/A. 
 
5.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.1.5.1 – CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL  
 
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa (Pessoa Jurídica) no Conselho Regional 
de Engenharia, Agronomia – CREA da sede da empresa e visto no CREA-ES, no caso de 
empresas com sedes em outros Estados, sendo inválido o documento que não apresentar 
rigorosamente a situação atualizada da empresa, conforme resolução nº 266/79 do 
CONFEA. 
 
b) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de 
características semelhantes ao objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior 
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relevância e quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação será feita por meio 
de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado 
pelo CREA, devidamente assinado e carimbado pelo órgão ou entidade publica ou privada 
declarante. 
 
b.1) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional 
do licitante são cumulativamente: 
 
 
LOTE 01 
 
 
b.1.1) Execução de Serviços de Pavimentação de vias públicas, com área mínima total de 
6.000 m² (seis mil metros quadrados), que contemple a execução dos seguintes serviços: 
 
 

 Escavação manual de valas 
 Escavação mecanizada de valas  
 Rede em PEAD Ø 600 mm 
 Base para pavimentação 
 Meio fio pré-moldado 
 Pavimentação em bloco de concreto 35 Mpa 
 Calçada  

 
 
LOTE 02 
 
b.1.2) Execução de Serviços de Pavimentação de vias públicas, com área mínima total de 
2.000 m² (dois mil metros quadrados), que contemple a execução dos seguintes serviços: 
 
 

 Escavação manual de valas 
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 Escavação mecanizada de valas  
 Rede em tubos CA  Ø 600 mm 
 Base para pavimentação 
 Meio fio premoldado 
 Pavimentação em bloco de concreto 35 Mpa 
 Calçada 

 
 
b.2) Caso a comprovação da capacidade técnico-operacional seja feita através de atestado 
do Responsável Técnico da empresa, deverá estar expresso na Certidão de Acervo Técnico 
que o profissional que a detém estava a época da execução da obra/serviço vinculado ao 
licitante, podendo essa vinculação também ser comprovada na forma da letra “a”. 
 
b.3) O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de todos os serviços 
discriminados. 
 
b.4) Será admitido o somatório de atestados, seja para comprovação da experiência anterior 
do licitante na execução de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento do 
quantitativo mínimo especificado para cada um deles. 
 
b.5) Não serão aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalização,  Gerenciamento, Controle 
Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 
 
c) Relação de veículos, máquinas e equipamentos disponíveis para a execução dos serviços conforme 
modelo do ANEXO XI. 
 
d) Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) (Engenheiro Civil ) para o acompanhamento dos 
serviços, objeto da presente licitação, conforme Anexo V, a saber: 
 
d.4) - A indicação deverá conter campo especifico com o aceite do(s) Responsável(is) Técnico(s) 
indicado(s) acima pela empresa. 
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5.1.5.2 – CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL 
 

a) Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA da região da sede da empresa; 
 
b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional de nível superior 
devidamente reconhecido pelo CREA e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo 
Técnico por execução de serviços/obras de características semelhantes aos indicados neste Edital, 
considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas. 
 
c) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, 
na forma do art. 30, II c/c §2º., da Lei Federal nº 8.666/93, são, cumulativamente:  
 
LOTE 01 
 
c.1) ENGENHEIRO CIVIL 
 
c.1.1) Execução de Serviços de Pavimentação de vias públicas, que contemple a execução dos 
seguintes serviços: 
 

 Escavação manual de valas 
 Escavação mecanizada de valas  
 Rede em PEAD Ø 600 mm 
 Base para pavimentação 
 Meio fio pré-moldado 
 Pavimentação em bloco de concreto 35 Mpa 
 Calçada  

LOTE 02 
c.2) ENGENHEIRO CIVIL 
 
c.2.1) Execução de Serviços de Pavimentação de vias públicas, que contemple a execução dos 
seguintes serviços: 
 

 Escavação manual de valas 
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 Escavação mecanizada de valas  
 Rede de Tubos de CA Ø 600 mm 
 Base para pavimentação 
 Meio fio pré-moldado 
 Pavimentação em bloco de concreto 35 Mpa 
 Calçada  

 
d) Os referidos profissionais poderão ser Diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da 
empresa proponente, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovar, 
obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa. 
 
e) A comprovação de vinculação do profissional detentor de acervo técnico se fará da seguinte 
forma: 
 
Empregado - Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou da Ficha de 
Registro de Empregado; 
 
Contratado- Contrato particular firmado com a empresa proponente, juntamente com o registro 
comprovando que o referido profissional é também responsável técnico da empresa registrado na 
entidade competente. 
 
Sócio - Cópia do Contrato Social devidamente registrado; 
 
Diretor - Cópia do Contrato Social em se tratando de Empresa Ltda, ou Cópia da ata de eleição 
devidamente publicada, em se tratando de sociedade anônima; 
 
f) Não será aceito Atestado e Certidão de acervos parciais (de serviços/contratos em andamento); 

 
OBSERVAÇÕES: 
a) Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 
empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial. 
 
5.2 - DA VISITA TÉCNICA. 
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5.2.1 - É facultado ao licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados, que 
poderá ser realizada mediante solicitação diretamente à Secretaria Municipal de Obras (SEMOS - 
Engenharia), por meio do telefone (28) 3520-1226 ou pelo e-mail: servicos@piuma.es.gov.br. As 
visitas poderão ser agendadas para os dias úteis (segunda a sexta) até 2 (dois) dias anterior a data 
da licitação prevista no item 1.7, no horário de 10:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, quando 
uma pessoa indicada pelo Secretário Municipal de Obras (SEMOS), conduzirá o(s) representante(s) 
da(s) empresa(s) aos locais abaixo: 
 
 

 Rua Gerson Passos Martins - Bairro Acaiaca  
 

 Rua Do Ype - Bairro Portinho 
 

 Rua Das Acácias - Bairro Portinho 
 

 Rua Ipatinga - Bairro Piuminas 
 

 Rua Do Cemitério - Bairro Nova Esperança      
 

 Ruas Projetadas – Bairro Boa Vista                     
 

 Rua Terencio P. Silva / Abel Castanho / Ramiro Rodrigues - Bairro Acaiaca 
 

 AV. Felicino Lopes - Bairro Acaiaca 
 

 Rua dos Corais e Praia - Bairro Portinho         
 
5.2.2 – Caso a empresa solicite a visita técnica, esta deverá ser feita, preferencialmente, por um 
técnico (Engenheiro/Arquiteto) devido à sua capacidade técnica de mensurar de forma mais real as 
particularidades para a aexecução dos serviços. 
 
5.2.3 – Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, 
apresentar Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, 
para o cumprimento das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os 
aspectos peculiares à execução dos serviços de que trata o presente edital, nada podendo 

mailto:saúde@piuma.es.gov.br
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futuramente alegar para justificar os preços propostos, devendo a declaração ser assinada pelo 
representante da empresa. (ANEXO VI). 
 
 
5.3 – DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
OU EQUIPARADA 
 
5.3.1 – Os licitantes que desejarem usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 
123/2006 e reproduzidos neste edital deverão invocar a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte e apresentar os seguintes documentos:  
 

a) Declaração de condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro 
Empreendedor Individual conforme ANEXO VII, juntamente com a Certidão Simplificada da 
Junta Comercial com data de emissão não superior a 120 (cento e vinte) dias anterior à data 
de realização da sessão definida no item 1.7  

 
5.3.2 – A ausência do solicitado acima, neste momento, significará a desistência da Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual de utilizar-se das prerrogativas 
a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 44. 
 
5.4 OUTROS DOCUMENTOS 
a) Declaração de empregado menor; 
b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
c) Declaração do licitante de inexistência de débito perante o Município de Piúma-ES; 
d) Declaração do licitante de que não tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de 
contratar com a Administração Pública do Município de Piúma; 
Observação: As declarações de que tratam as alíneas “a”, "b", "c" e "d" do item 5.4 podem ser entregues 
em apenas um documento (modelo do Anexo III), ou individualmente. 
 
6 - ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 - No local, dia e hora definidos neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), após 
recebido dos representantes das licitantes os ENVELOPES Nº. 01 e 02, juntamente com o seu 
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documento de identificação pessoal, procederá primeiramente à abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
6.2 - Iniciados os trabalhos de habilitação, não caberá desistência de propostas de preços, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.  
 
6.3 – Aberto o envelope de habilitação, sua documentação será examinada e rubricada pelos 
membros da CPL, após todos os documentos relativos a cada um dos proponentes serão oferecidos 
aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros. 
 
6.3.1 – Neste momento a CPL poderá proceder a verificação da documentação e proferir decisão 
quanto a habilitação ou inabilitação, ou franquear a palavra aos licitantes, e a seguir, consultar cada 
um deles, a respeito das inabilitações e habilitações preliminarmente feitas pela CPL, ou se for o caso 
a existência de algum questionamento a fazer sobre a documentação de habilitação. 
 
6.4 - Caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a 
fim de que tenha melhores condições para analisar os documentos de habilitação apresentados, 
marcando nova data e horário em que voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos, ou 
definindo em ata que a nova data será divulgada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e/ou 
por outro meio de comunicação. 
 
6.5 - O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela Comissão, 
não impedirá que ela se realize. 
 
6.6 - É facultada à CPL ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar à instauração do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deverá constar originariamente da proposta. 
 
6.7 - Será inabilitada a licitante que: 
 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 5 deste Edital; 
 
b) Afrontar qualquer condição editalícia; 
 
c) Descumprir as exigências contidas no item 5.1 deste Edital; 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Processo: 8832/2014 

  

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 1678 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

Página: 16 

 
d) Apresentar Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Liquidez Corrente – ILC e Índice de Solvência 
Geral – ISG inferiores a 1,0 (hum inteiro) associado a um Capital Social ou Patrimônio Liquido 
inferior a 10% do valor global estimado para a licitação. 
 
6.8 - O resultado do julgamento da fase de habilitação será comunicada aos licitantes após o 
encerramento desta fase dos trabalhos, através da sua publicação Oficial e/ou por outro meio de 
comunicação ou na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data, a ser 
definida pela CPL. 
 
6.9 - Só poderão assinar a ata e rubricar documentos os representantes credenciados pelo Licitante. 
 
6.10 - Serão devolvidos inviolados os envelopes Proposta Comercial das proponentes que não forem 
habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposição de Recurso, ou caso tenha havido desistência 
expressa, ou após sua denegação. 
 
7 -  PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - A proposta de preços deverá ser entregue digitada em 1 (uma) via, contendo a identificação 
da empresa licitante (no mínimo nome e CNPJ), de preferência em papel timbrado da empresa, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 
 
a) Preço total do serviço, em algarismos e por extenso, pelo qual a empresa se compromete a 
executar os serviços objeto desta Concorrencia Pública (ANEXO VIII). 
 
b) Orçamento detalhado, de acordo com a Planilha de Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro 
anexos ao presente edital (ANEXO IX e X), sendo 1 (uma) via digitada e 1 (uma) via em mídia digital 
(CD/DVD), ambas contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo nome e CNPJ), de 
preferência em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. A 
transcrição dos itens e quantidades constantes da referida planilha e cronograma deverá ser feita 
corretamente, não sendo admitida qualquer alteração. 
 
c) Declaração que aceita as condições do edital e preços propostos para execução dos serviços, 
conforme modelo ANEXO IV.  
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d) Os preços unitários ofertados, expressos em Real, com duas casas decimais, deverão compreender 
todas as despesas, inclusive com materiais, equipamentos, mão de obra com os respectivos encargos 
sociais e administrativos, sinalização, consumo de água e energia elétrica, combustíveis, material de 
expediente, depreciação de equipamentos, lucro. etc... Deverão estar neles incluídos, também, todos 
os custos de transportes, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados 
ao fornecimento dos bens, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são 
completos e suficientes para pagar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento 
adicional será considerada, sob qualquer pretexto. 
 
e) As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo Município 
e constantes da Planilha de Orçamento, sob pena de desclassificação. 
 
f) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data marcada para abertura do envelope “HABILITAÇÃO”. 
 
g) A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro deverão conter a(s) assinatura(s) do(s) 
técnico(s) responsável(eis) – Engenheiro Civil ou Arquiteto, indicado(s) pela empresa no Anexo V. 
 

h) O Prazo de Execução será de acordo com o previsto no item 1.6 do edital e no cronograma físico 
financeiro, devendo os serviços constantes da planilha orçamentária que integra o ANEXO IX, serem 
executados mediante emissão de ordem de serviço emitida pela Secretaria de Obras e Serviços.   

 
8 - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 - Serão abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos licitantes habilitados, e a CPL 
verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, sendo então estas propostas 
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e em seguida pelos licitantes presentes, 
permitindo-se aos interessados o exame das mesmas no local. 
 
8.2 – Neste momento a CPL poderá proceder a verificação das propostas apresentadas, e caso a 
Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a fim de que 
tenha melhores condições para analisar as propostas apresentadas, marcando nova data e horário 
em que voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos, ou definindo em ata que a nova 
data será divulgada através de Publicação Oficial e/ou outro meio de comunicação. 
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8.3 - A CPL promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com a 
planilha do ANEXO IX. 
 
8.4 - Não serão consideradas pela Comissão Permanente de Licitação qualquer oferta de vantagem 
não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
8.5 - Será desclassificada a proposta que apresentar: 
 
a) Preço unitário superior ao preço unitário do orçamento base do Município constante do ANEXO 
IX. 
 
b) Valor total da proposta superior ao orçamento base da Prefeitura Municipal que é de R$ 
4.777.406,51 (Quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta 
e um centavos), conforme detalhado na Planilha de Orçamento ANEXO IX. 
 
c) Preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração. 
 
d) Proposta com valor global manifestamente inexequível, conforme critérios definidos nos 
parágrafos 1º e 2º, inciso II, art. 48 da Lei 8.666/93. 
 
e) Qualquer limitação ou condição divergente da presente Concorrência Pública. 
 
f) Preços ou vantagens baseadas em proposta(s) de outra(s) empresa(s). 
 
8.6 - Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores propostos, 
reservando-se à Comissão de Licitação o direito de corrigi-los na forma seguinte: 
 
a) - O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
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b) - O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total 
proposto pelo corrigido. 
 
c) – Possíveis erros ou divergências de valores em decorrência de arredondamentos ocasionados 
pela utilização de sistemas informatizados de calculo serão desconsiderados e serão levados em 
consideração os reais valores efetivamente apurados pela Comissão Permanente de Licitação, tanto 
para mais como para menos. 
 
8.6.1) – Caso haja necessidade das correções mencionadas acima e o resultado obtido seja um 
aumento no valor da proposta da empresa inicialmente classificada em primeiro lugar a ponto de 
ser superior ao apresentado pela empresa inicialmente classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente, a Comissão Permanente de Licitação fará a inversão da classificação de acordo com 
os valores apurados após realizadas todas as correções.  
 
8.7 - 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 da inabilitação/desclassificação, a teor 
do art. 48, § 3º, da Lei nº 8666/93. 
 
8.8 - O resultado do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS será comunicado aos licitantes após o 
encerramento desta fase dos trabalhos, através da sua Publicação Oficial e/ou outro meio de 
comunicação ou na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data, a ser 
definida pela CPL, DESDE QUE TODOS OS LICITANTES ESTEJAM PRESENTES. 
 
8.9 - Será considerada vencedora a licitante que, satisfeitas todas as etapas e exigências deste edital, 
tenha apresentado a proposta de menor preço global. 
 
8.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no § 2º do 
artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para 
o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.11 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará a ata da reunião de abertura dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS“, da qual constará registro da documentação e propostas recebidas e 
abertas, as decisões proferidas no momento e demais ocorrências da reunião. 
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8.12 - Só poderão assinar as atas e rubricar documentos os representantes credenciados pelo 
Licitante. 
 
9 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 
 
9.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à 
autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da 
licitação. 
 
9.2- Farão parte integrante do contrato (ANEXO XII), todos os documentos referidos neste edital e 
em qualquer de seus ANEXOS, independentemente de transcrição. 
 
9.3- A empresa vencedora obrigar-se-á a assinar o respectivo contrato de execução dos serviços, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de convocação para a 
assinatura do Contrato, convocação esta que será expedida pelo Setor de Contratos da Prefeitura 
Municipal de Piúma, após homologação e adjudicação. 
 
9.4- Se o contrato não for assinado no prazo de 05 (cinco) dias, o Município de Piúma poderá 
convocar outro licitante, na ordem de classificação e nas mesmas condições de preço e prazo 
apresentadas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções a 
serem aplicadas; 
 
9.5- No ato da assinatura do contrato, a empresa convocada deverá comprovar ter prestado a 
Garantia estipulada no item 9.7. 
 
9.6- É facultado ao Município de Piúma - ES, quando a empresa convocada não assinar o termo de 
Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou 
revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.7- Caberá a empresa vencedora optar e prestar diretamente na Secretaria de Fazenda do 
Município de Piúma, antes da assinatura do Contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor da contratação, garantia para execução do contrato, em uma das seguintes 
modalidades:  
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9.7.1- Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública, devendo estes ter 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; 
9.7.2- Fiança Bancária; 
9.7.3- Seguro-garantia 
 
9.8- A garantia referida no item 9.7 destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel 
execução do Contrato, o pagamento de eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ainda 
ser retida para satisfação de eventuais demandas e/ou condenações judiciais, na área civil, criminal 
ou trabalhista, relacionadas à execução do contrato, ou pra responder por ação ou omissão de 
responsabilidade da CONTRATADA, perseguida em processos judiciais em qualquer área, até o 
trânsito em julgado da decisão.  

9.9 - A prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços ficará a critério do Município de 
Piúma, devidamente justificada obedecido o disposto na Lei n.º 8.666/93, consolidada, devendo a 
garantia disposta no item 9.7 cobrir ou ser estendida ao período de prorrogação. 

9.10 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da PMP para iniciar ou 
paralisar as obras, em qualquer fase. 
 
9.11. - Para efetivar a assinatura, a Contratada deverá apresentar o comprovante de situação 
regular perante as contribuições previdenciárias (INSS, FGTS). 
 
9.12. - 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. 
 
9.13 - Caso não compareça devidamente munido da documentação para firmar o contrato, poderão 
ser-lhe aplicadas as, quais sejam: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
estabelecido em sua proposta e, ainda, a suspensão para contratar com a Administração ou 
declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
9.14 - A Administração poderá prorrogar o prazo do item 9.3 por igual período, nos termos do art. 
64, § 1º da Lei nº 8.666/93. 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Processo: 8832/2014 

  

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 1678 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

Página: 22 

 
10 - DOS RECURSOS 
 
10.1 – Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 
 
10.1.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 
 
a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) Julgamento das propostas; 
 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
 
d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 
10.1.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
10.1.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal pela aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato. 
 
10.2 - A intimação dos atos referidos no subitem 10.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 10.1.3, será feita através da publicação na 
Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrado em ata. 
 
10.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 10.1.1 terá efeito suspensivo, podendo 
a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 
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10.4 - Os recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-los 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.5 - O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal por intermédio da CPL, que poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade competente para proferir a decisão, 
sob pena de responsabilidade.  

 
11 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 
 
11.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público e será anulada por 
ilegalidade, através de parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba ao licitante o 
direito à indenização. 
 
12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO PAGAMENTO 
 
12.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto deste Edital correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
 

Órgão Dotação Natureza de 
Despesa 

Ficha Fonte 

Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços 

000014001.1545114001.055 4490510000 495 

1604 
(Royalties 

do 
Petróleo) 

 
12.2 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente até 30 (trinta) dias após a prestação e 
confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições apresentadas até o 3º 
(terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à Prefeitura Municipal, de 
documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras. 
     
12.3 – As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após análise 
minuciosa da documentação da execução dos serviços. 
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12.4 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
 
12.5 – O Município de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
12.6 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 
expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária 
ou de terceiros. 
 
12.6.1 – No caso de eventual atraso no pagamento pela Administração, poderá ser feita 
compensação financeira, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o 
atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente 
ao efetivo pagamento da parcela. 
 
Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
utilização da seguinte fórmula: 
 
EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos Moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I       =  (TX/100)            I =  
                365 
 
TX   =  Percentual da taxa anual é de 6% . 
 
I       =  (6/100)            I = 0,00016438356 
                365 
 
12.7 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas 
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alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes 
seguintes: 
 
PRIMEIRA FATURA 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA; 
a.1)  Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também 
providenciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser 
apresentado juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 
b)  Matrícula da obra junto ao INSS. 
 
SEGUNDA FATURA 
a) A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até 
o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que 
estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados 
documentos, devidamente autenticados; 

A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de 
declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais no período; 
b) Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal correspondente.   
Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

Nome e CNPJ da empresa tomadoras; 
Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 
Número do contrato. 

c) Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a 
CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades competentes, a fim 
de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relativos à execução do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu 
todos os referidos encargos. 
d) A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela administração 
municipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de trabalho, para quaisquer fins, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Processo: 8832/2014 

  

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 1678 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

Página: 26 

 
TODAS AS FATURAS 
a) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública 
do Município de Piúma, com validade na data da apresentação; 
 
b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública 
do Estado do Espírito Santo, com validade na data da apresentação; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com 
validade na data da apresentação; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com 
validade na data da apresentação; 
 
e) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação; 
 
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da apresentação; 
 
g) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada 
(Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços); 
 
h) GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI). 
 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- através do endereço 
eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao; 
 
j) É vedada a antecipação de pagamentos. 
 
REAJUSTE DE VALORES 
 
a) Os preços propostos serão reajustados, quando o período de execução dos serviços ultrapassar 
12 (doze) meses a partir da Data Base da Planilha Orçamentária, do orçamento base da Secretaria 

http://www.tst.jus.br/certidao
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Municipal de Obras e Serviços. Os preços serão reajustados a partir da data, para cobrir flutuações 
de custo dos insumos na mesma proporção e periodicidade do índice indicado no termo de Contrato 
aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 
 
             I1 – I0 
    R=-----------x V 
     I0 
Onde: 
R= Reajuste 
I1 = Índice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da proposta. 
I0 = Índice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta. 
V = Valor da fatura a ser reajustada  
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, coluna 35 (edificações) 
 
l) Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice 
que estiver disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte. 
 
13- DA SUBCONTRATAÇÃO 
  
13.1- A Contratada não poderá ceder ou subcontratar no total nem parcialmente os serviços do 
objeto deste Edital. 
 
14 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
14.1- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 
 
14.1.1- Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 
o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 
 
14.1.2- Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução 
do contrato; 
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14.1.3- A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no item 14.2 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
14.2- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
licitante contratado: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual reajustado não executado pelo particular; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda 
a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea “c”. 
 
Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 
(alínea “b”). 
 
Parágrafo Segundo: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, o Secretário 
Municipal de Obras e Seviços submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se 
confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo 
Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame (Secretaria Municipal de Obras e 
Seviços), por intermédio de sua autoridade competente (Secretário Municipal de Obras e Seviços), 
decidir sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas. 
 
14.3- As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
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a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 
notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação 
para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 
razões de defesa; 
 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 
8666/93; 
 
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 
ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as 
notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93; 
 
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Geral do Município de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
submeter o parecer para decisão pelo Prefeito Municipal. 
 
14.4- Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 
 
14.5- Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada; 
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14.6- Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada pela Prefeitura de Piúma, por 
conveniência administrativa, ou por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício, ou 
mediante provocação de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenização de qualquer espécie, 
garantido o direito do contraditório, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 
8666/93”. 
 
15.2 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente 
Edital, seus ANEXOS e Instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos. 
 
15.3 - 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. 
 
15.4 – O licitante vencedor deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 
respectivo Contrato no órgão competente: CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 
24.12.66 e 6.496, de 07.12.77, e as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do CONFEA. 
A comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento à 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - PMP da via da ART destinada ao Contratante, 
devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor. 
 
15.5 - O licitante vencedor deverá, para fins de formalização do contrato, entregar ao Setor de 
Contratos por meio digital a cópia da planilha de preços apresentada na proposta comercial que 
fora homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal na licitação em questão. 
 
15.6 - Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças 
necessárias à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade do Município de 
Piúma. 
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15.7 – A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas, conforme modelo a ser fornecido 
pela Contratante na assinatura do CONTRATO, enquanto durar a execução dos serviços, 
removendo-as ao final. 
 
15.8 - A Contratada deverá providenciar, sem ônus para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, 
no interesse da segurança de seu pessoal, o fornecimento de roupas adequadas e outros dispositivos 
de segurança a seus empregados (EPI’s). 
 
15.9 - A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-
se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação 
ou omissão destes, inclusive por inobservância de cláusulas contratuais. 
 
15.10 - A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas 
e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 
 
15.11 - A proponente deverá manter permanentemente nos serviços, um supervisor responsável 
pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a 
FISCALIZAÇÃO sobre assuntos relacionados à execução da obra.  
 
15.12 - Os recursos, quando interpostos, serão processados e julgados nos expressos termos da Lei 
n.º 8.666/93 consolidada. 
 
15.13 – A PREFEITURA reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação 
da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 
 
15.14 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados. 
 
15.15 - A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se 
julgar necessário, bem como, prestará informações, quando solicitadas. 
 
15.16 – As dúvidas e omissões do presente instrumento convocatório serão decididas pela CPL 
fundamentada na Lei 8.666/93 e suas alterações, na presença dos licitantes ou deixadas para 
posterior deliberação, devendo os fatos ser registrados em ata; 
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15.17 – Quaisquer informações sobre os serviços serão prestadas aos interessados, na sede da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, situada na Av. Aníbal de Souza Gonçalves, Piúma/ES, das 
12h as 18h.   
 
15.18 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, 
assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não 
vinculados, direta ou indiretamente, a qualquer dos licitantes, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei 8666/93. 
 
15.19 – O Município de Piúma se reserva ao direito de revogar ou anular a presente licitação, no 
todo ou em parte, sem que caiba, aos proponentes, direito à indenização, com fulcro no artigo 49 
da Lei nº 8.666/93 e 8.883/1994. 
 
15.20 - Este Edital será regido pelas normas e princípios da Administração Pública, principalmente 
a Lei nº 8.666/93 com suas alterações. 
 
16 - FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL 
 
 ANEXO I - Modelo de Carta Credencial 
 ANEXO II – Projeto Básico 
 ANEXO III – Declarações 
 ANEXO IV – Declaração que Aceita as Condições do Edital 
 ANEXO V – Modelo de Indicação de Responsável Técnico 
 ANEXO VI – Declaração de conhecimento dos locais 
 ANEXO VII - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 
 ANEXO VIII – Modelo de Proposta de Preços 
 ANEXO IX – Planilha de Orçamento 
 ANEXO X – Cronograma Físico-Financeiro  
 ANEXO XI – Declaração de disponibilidade de veículos, maquinas e equipamentos. 
 ANEXO XII – MINUTA do Contrato 
 ANEXO XIII – Arquivos em midia eletronica: projetos, planilhas, cronograma fisico financeiro e 
prancha. 
 
Piúma - ES, 11 de maio de 2015. 
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Rozinere Bernardi 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA 003/2015 

CARTA CREDENCIAL 
 

Local,           de                     de 2015. 

 

Ao 

Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES  

Assunto: Credencial de representação para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2015. 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is)  legal(is)  pela  Empresa 

__________________________________________________ vem pela presente, informar a V.Sªs, 

que o(s) Sr.(s) _____________________________________________, Carteira(s) de identidade 

nº(s) _________________ é pessoa designada para acompanhar a CONCORRÊNCIA PÚBLICA em 

epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar os 

atos que forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

 

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 
Nome do representante 
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A N E X O II 
CONCORRÊNCIA 003/2015 

PROJETO BÁSICO 
 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
 
 

 
Este Projeto básico só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 
- Contratação de Serviços de Engenharia. 
 

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

2 – DO OBJETO 
A) Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Pavimentação e Drenagem 
das ruas do Município de Piúma/ES. 
LOTE 01: R$ 4.019.238,73 (Quatro milhões, dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e 
setenta e três centavos). 
 
PLANILHA 01: RUA FELICINO LOPES 
TOTAL:......................................... 

R$ 1.087.370,51 (Um milhão, oitenta e sete mil, trezentos 
e setenta reais e cinquenta e um centavos) 

 
PLANILHA 02: RUA GERSON PASSOS MARTINS 

TOTAL:......................................... 
R$ 929.632,48 (Novecentos e vinte e nove mil, 
seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito 
centavos) 

 
PLANILHA 03: RUA TERENCIO P. SILVA/ABEL CASTANHO/RAMIRO RODRIGUES 

TOTAL:......................................... 
R$ 988.999,73 (Novecentos e oitenta e oito mil, 
novecentos e noventa e nove reais e setenta e três 
centavos) 

 
PLANILHA 04: RUA IPATINGA 
TOTAL:......................................... 

R$ 290.377,51 (Duzentos e noventa mil, trezentos e 
setenta e sete reais e cinquenta e um centavos) 

   
PLANILHA 05: RUAS PROJETADAS 
TOTAL:......................................... 

R$ 722.858,50 (Setecentos e vinte e dois mil, oitocentos 
e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) 
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LOTE 02: R$ 758.167,78 (Setecentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais 
e setenta e oito centavos) 
 
PLANILHA 06: RUA DAS ACÁCIAS 
TOTAL:......................................... 

R$ 97.048,76 (Noventa e sete mil, quarenta e oito reais e 
setenta e seis centavos) 

 
PLANILHA 07: RUA DO CEMITÉRIO DE NOVA ESPERANÇA 
TOTAL:......................................... 

R$ 188.633,06 (Cento e oitenta e oito mil, seiscentos e 
trinta e três reais e seis centavos) 

 
PLANILHA 08: RUA DOS CORAIS E DA PRAIA 
TOTAL:......................................... 

R$ 407.017,66 (Quatrocentos e sete mil, dezessete reais 
e sessenta e seis centavos) 

 
PLANILHA 09: RUA DO IPÊ 
TOTAL:......................................... 

R$ 65.468,30 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e oito reais e trinta centavos) 

 
Obs.: Os serviços serão estipulados e inseridos na planilha de orçamento. 

3 – DA JUSTIFICATIVA 
 As presentes especificações referem-se aos serviços de pavimentação com 

blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 
8cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre 
colchão de pó de pedra ou areia na espessura máxima de 10cm  e meio fio 
de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100/50cm, 
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 a serem 
executados nas vias urbanas citadas. Trata-se de uma melhoria na 
pavimentação e na estrutura destas vias. 

 Outro fator que nos leva a decidir pela pavimentação destas ruas é a 
qualidade de vida dos moradores destas vias e também uma melhor 
aparência física para nossa cidade, pois como as mesmas não estão 
pavimentadas, a água da chuva causa assoreamento nas pistas e acúmulo 
de sedimentos nos bordos das vias. 

 Para a elaboração deste projeto, também foi levado em consideração à 
análise das dificuldades e problemas enfrentados pela Prefeitura para 
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manutenção destas vias em boas condições de aproveitamento pela 
comunidade.  

 Em varias ruas em que julgamos ser necessários a implantação do sistema 
de drenagens pluvial projetamos redes coletoras, caixa ralo, poços de visita 
e canaletas.   Saneando desta forma os problemas ocasionados no período 
chuvoso como o empoçamento e formação de lama.   

 No município de Piúma/ES existem inúmeras vias sem pavimentação que 
servem de acesso aos moradores para suas próprias residências e dentro 
da localidade. A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela 
máqualidade do piso natural que dependendo do período do ano se torna 
intransitável como acúmulo de água, lixo e o crescimento de vegetação 
rasteira, justificam assim a urbanização dessas áreas degradadas.  

 Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças 
transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou 
pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco. 

 Diante o exposto, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços  vem solicitar 
que sejam liberados os recursos necessários à plena realização da obra, tão 
importante para toda a comunidade. 

4 – DA DOATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
                 000014001.1545114001.055-44905100000  ficha 495 FR 1604 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS  SERVIÇOS 
Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Pavimentação e Drenagem nas ruas 
do Município de Piúma/ES. 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS  SERVIÇOS 
 Os serviços serão realizados em local apropriado, sendo as obras construídas nos 

seguintes bairros:  
 Rua Gerson Passos Martins - Bairro Acaiaca  

 Rua Do Ype - Bairro Portinho                               

 Rua Das Acacias - Bairro Portinho                      

 Rua Ipatinga - Bairro Piuminas                             

 Rua Do Cemitério - Bairro Nova Esperança      

 Rua Projetadas – Bairro Boa Vista                     

 Rua Terencio P. Silva / Abel Castanho / Ramiro Rodrigues – Bairro Acaiaca 

 AV. Felicino Lopes - Bairro Acaiaca                                                

 Rua dos Corais e Praia - Bairro Portinho                                                        

Sendo todas localizadas na sede do município. 
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As obras deverão ser concluídas e entregues na Secretaria Municipal de Obras e Serviços – 
SEMOS, localizada na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 2º andar, Ed. 
Millar  – CEP 29285-000, por meio de relatórios de conclusão descritivos e fotográficos, 
local onde será realizado o acompanhamento, a fiscalização da execução dos serviços e o 
ateste da conclusão dos serviços pelo servidor designado para fiscal do contrato em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 O Prazo de Execução a ser firmado será estipulado no cronograma físico financeiro 

de cada Rua que segue anexo e passará a contar a partir do dia subseqüente à data 
da emissão da Ordem de Serviço. 

8 – DA GARANTIA 
 8.1 -A CONTRATADA devera prestar garantia para execução da Obra no  

percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 
 8.2–A garantia referida no item 8.1 destina-se a assegurar o cumprimento das 

normas, a boa e fiel execução do Contrato, o pagamento de eventuais multas 
aplicadas a contratada, podendo ainda ser retida para satisfação de eventuais perdas 
e danos, ou para responder por ação ou omissão de responsabilidade da contratada. 

 8.3– A garantia será liberada ou restituída após a execução do contrato, ou seja, 
após a aceitação definitiva dos serviços, mediante requerimento escrito dirigido ao 
Secretário Municipal da Fazenda. 

 8.4– Havendo prorrogação do prazo de execução dos serviços, a garantia tratada 
no item 8.1 deverá atender aos novos prazos.  

9 – DA VIGÊNCIA 

 - O prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) dias além do prazo de execução, 
a contar do dia subseqüente à sua publicação na imprensa oficial, nos termos do 
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8666/93. 

 - 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. 

 - O regime de execução será o de Empreitada por Preço Global. 
10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 – A fiscalização da obra e da execução do contrato, desde o início dos trabalhos até 
a sua aceitação definitiva, será de competência e responsabilidade exclusiva do 
CONTRATANTE, neste ato representado por funcionário designado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços, a quem caberá verificar se, no seu desenvolvimento, 
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se estão sendo cumpridos os termos do contrato, o projeto, suas especificações e 
demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, assim como 
participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos 
serviços contratados. 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 
 Valor estimado de todos os lotes R$ 4.777.406,51 (Quatro milhões, setecentos e 

setenta e sete mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos) preço com 
fulcro nos valores de mercado praticados atualmente – TABELA do DER-ES que 
divulga periodicamente os custos e índices das obras de pavimentação e drenagem 
– Exigência da Lei 8.666/1993, e suas alterações – Planilha Orçamentária. 

12– DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 A aceitabilidade da contratação se dará através de reunião técnica com a Gestora 

da SEMOS e sua equipe de técnicos, para ajustes do plano de trabalho para 
realização dos serviços, que devera ser executado impreterivelmente conforme 
cronograma físico financeiro   

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
 Fornecimento dos projetos e documentos complementares em mídia que deverá 

ser disponibilizados e entrega aos interessados pessoalmente no setor de 
licitações da Prefeitura, com objetivo de garantir o acesso a todos os 
instrumentos necessários a fiel execução dos serviços; 

 Liberação do local para visita técnica dos interessados. 
 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado. 
 Efetuar o pagamento no prazo previsto no instrumento contratual. 
 A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Edital 

sempre com ordem de serviço em regime de entendimento com a SEMOS, 
dispondo esses de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do 
Contrato. 

 A contratada se obriga a executar os serviços empregando exclusivamente 
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos projetos e 
especificações que forem fornecidos pelo Município. 

 O representante da PMP anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que 
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ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos 
seus superiores para a adoção das medidas cabíveis. 

 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da realização dos serviços o seu 
responsável técnico, ou fazer-se representar no local por Engenheiro habilitado 
junto ao CREA para dar execução ao Contrato. 

 O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da 
CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus a 
CONTRATADA, sendo que essa substituição deverá acontecer no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis. 

 A CONTRATADA é obrigada a reparar e corrigir, remover, reconstituir, 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 da obra ou 
de materiais empregados. 

 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais ou comerciais da execução do Contrato. 

 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais ou comerciais não transfere ao Município a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
CONTRATO. 

 Cabe a CONTRATADA facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, 
em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos 
solicitados. 

 Aplicam–se à execução dos serviços a serem contratados as Normas Técnicas e 
Especificações vigentes, especialmente os da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e PMP – Prefeitura Municipal de Piúma. 

 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a PMP ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização. 

 A CONTRATADA deverá elaborar folha de pagamento e guias de pagamento 
próprias para a obra, de todos os empregados envolvidos diretamente na 
execução da obra.  

 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.  

 A proponente deverá designar um Engenheiro responsável pela execução dos 
serviços.  
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 Os recursos, quando interpostos, serão processados e julgados nos expressos 
termos da Lei n.º 8.666/93 consolidada.   

 A empresa deverá obedecer as normas estabelecidas na CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construção Civil . 

 A CONTRATADA obriga-se a sinalizar o local dos serviços dentro das normas de 
segurança; 

 O licitante vencedor deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
do respectivo Contrato no CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 
24.12.66 e 6.496, de 07.12.77, e as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 
23.11.84, do CONFEA. A comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica 
será feita pelo encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos - PMP da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada 
pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor. 

 Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das 
licenças necessárias à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de 
responsabilidade do CONTRATANTE.  

 A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas, conforme modelo a  ser 
fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  na assinatura 
do CONTRATO, enquanto durar a execução dos serviços, removendo-as ao final. 

 A Contratada deverá providenciar, sem ônus para o Município de Piúma no 
interesse da segurança de seu pessoal, o fornecimento de roupas adequadas e 
outros dispositivos de segurança a seus empregados (EPI’s). 

 A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 O regime de contratação e de Empreitada Por preço Global 

14 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15 – DO PAGAMENTO 
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 – O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a prestação e confirmação dos serviços executados através de planilhas de 
medições apresentadas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente, e mediante a 
apresentação à Prefeitura Municipal, de documento(s) fiscal(is) hábil(eis) sem 
emendas ou rasuras. 

 – As medições serão liberadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, 
após análise minuciosa da documentação da execução dos serviços.   

 - Ocorrendo erro na apresentação das faturas, as mesmas serão devolvidas ao 
fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado 
após a apresentação da nova fatura devidamente retificada; 

 – A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de 
inadimplemento contratual.  

 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, 
sendo e expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas 
através de rede bancária ou de terceiros. 

 – No caso de eventual atraso no pagamento pela Administração, poderá ser feita 
compensação financeira, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 
forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

 -Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 
calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM  =  N x VP x I 
Onde: 
EM  =  Encargos Moratórios; 
N     =  Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP   =  Valor da parcela a ser paga; 
I       =  Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I       =  (TX/100)            I =  
                365 
TX   =  Percentual da taxa anual é de 6% . 
I       =  (6/100)            I = 0,00016438356 
                365 
TX   =  Percentual da taxa anual a ser definido previamente no edital de licitação/contrato. 

 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 
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8.666/93 e suas alterações, nos seguintes termos: 
 - A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim 

sucessivamente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês 
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando 
a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, 
devidamente autenticados; 

 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório 
especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período; 

 Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal 
correspondente.   Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

 Nome e CNPJ da empresa tomadoras; 
 Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 
 Número do contrato. 
 - A CONTRATANTE exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de 

execução dos serviços e assim sucessivamente, cópias autenticadas das Guias de 
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a 
liberação do processo de pagamento, condicionado à efetiva comprovação da 
quitação. 

 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento 
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da 
relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 

 - Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras informações, os 
seguintes dados: 

 Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
 Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se         vincularem; 
 Número do contrato; 
 Número efetivo de empregados. 
 - A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos 

empregados envolvidos na execução do objeto contratado. 
 - Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá 

a CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades 
competentes, a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual bem 
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como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos. 
 – É vedada a antecipação de pagamentos. 

16 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:                      
 Unilateralmente pelo Município: 

a) quando houver modificação do propósito ou das especificações para melhor adequação 
aos seus objetivos finais; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei.                           

 Por interesse do Município, devidamente comprovado. 
 Por acordo entre as partes: 

a)- Quando necessária a modificação do regime de execução da obra em face da verificação 
técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, sempre observado o interesse do Município. 
c)- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem na obra, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 

d)- Quaisquer tributos ou encargos legais, supervenientes, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão à revisão destes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
e)- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico 
financeiro inicial. 
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A N E X O III 
CONCORRÊNCIA 003/2015 

DECLARAÇÕES 
 
LOCAL E DATA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA – ES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
REF. CONCORRÊNCIA nº 003/2015 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8832/2014). 
Assunto: Declarações para participar na Concorrência n° 003/2015.  
 
A empresa ___________________________(razão social), estabelecida à ___________________ 
(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, declara sob as 
penalidades cabíveis que: 
  
1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não 
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.  
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (  ).  
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  
 
2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação na licitação em referência. 
3º) Inexiste débito perante o Município de Piúma – ES.  
4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive com a Administração Pública do 
Município de Piúma/ES. 
 
_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante 
 

 
(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 

Nome do representante 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Processo: 8832/2014 

  

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 1678 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

Página: 46 

ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
A CPL/PIÚMA 
Referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2015. 
 
 
 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ), por intermédio do 

seu(ua) representante legal Sr (a). (nome do representante), portador (a) da Carteira de identidade 

nº (número da identidade) e inscrito no CPF (número do CPF), DECLARA para os devidos fins que 

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015 E CASO 

SEJAMOS VENCEDORES DA LICITAÇÃO, EXECUTAREMOS OS SERVIÇOS PELOS PREÇOS 

PROPOSTOS E ACEITOS PELO MUNICÍPIO. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais. 
 
 
 

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 
Nome do representante 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA 003/2015 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

REF: CONCORRÊNCIA Nº. 
003/2015 

INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) 
PELA EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS 

 

 
NOME 

 
HABILITAÇÃO 

(Título e nº. CREA) 
 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

   

   

   

Em atendimento ao edital, indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como 
responsável(is) técnico(s) dos serviços objeto da licitação Concorrência Pública nº 003/2015, caso 
sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados. 
Na oportunidade, declaramos que o(s) mesmo(s) têm vinculação permanente ao nosso quadro 
técnico e está(ão) devidamente habilitado(s) como comprovam as certidões emitidas e/ou os 
atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA  (ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo, conforme o caso) da região onde foram as obras executadas, 
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.  
 
 
 
            

 
 
 

  

 
__________________________________ 
CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

Aceito minha indicação como responsável 
técnico conforme exposto acima 

 
__________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO 
RESPONSAVEL TÉCNICO 
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ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser 
executada a obra de Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
Pavimentação e Drenagem nas Ruas do Município de Piúma/ES, objeto da licitação Concorrência 
Pública Nº 003/2015, reconhecendo ainda que tal circunstância gera-nos renuncia expressa e 
certa de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição 
(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. 
 

___________________,______de _______________de 2015 

 
 
 
 

 
 

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 
Nome do representante 
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
 

A empresa________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

Nº_______________________________, por intermédio de seu representante legal SR.(a)_ 

__________________________,portador do Documento de Identidade 

nº_______________________, inscrito (a) no CPF sob nº______________ Declara, sob as penas 

da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

____________________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está 

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. (____) Declaramos possuir restrição fiscal 

no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei 

Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito 

à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

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

___________________,______de _______________de 2015 

 
 

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 
Nome do representante 
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ANEXO VIII 
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

REF. : CONCORRÊNCIA PÚBLICA no 003/2015 
 
O MUNICÍPIO DE PIÚMA 
 
Prezados Senhores, 
 

Pela presente submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços relativa à 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 003/2015, declarando aceitar eventuais correções feitas pela 
Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa 
planilha de quantidades e preços. 

Nosso preço total para execução integral dos serviços é de R$ _________ (_____extenso______), 
conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e preços e cronograma fisico-financeiro 
anexos. 

Declaramos de que nos preços propostos estarão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, 
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros 
custos relacionados aos demais serviços de apoio, BDI, os quais não acrescentarão ônus para o Órgão 
contratante; 

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, (o prazo não poderá 
ser inferior a sessenta dias) contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope 
HABILITAÇÃO. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas e, caso nos seja adjudicado o objeto 
da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 
convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório. 

 
Atenciosamente, 
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(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 
Nome do representante 
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ANEXO IX  
CONCORRÊNCIA nº 003/2015 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

AS PLANILHAS ESTARÃO DISPONÍVEIS EM MÍDIA ELETRÔNICA 
 
LOTE 01: R$ 4.019.238,73 (Quatro milhões, dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta 
e três centavos). 
 
PLANILHA 01: RUA FELICINO LOPES 
TOTAL:......................................... 

R$ 1.087.370,51 (Um milhão, oitenta e sete mil, trezentos e 
setenta reais e cinquenta e um centavos) 

 
PLANILHA 02: RUA GERSON PASSOS MARTINS 
TOTAL:......................................... 

R$ 929.632,48 (Novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta 
e dois reais e quarenta e oito centavos) 

 
PLANILHA 03: RUA TERENCIO P. SILVA/ABEL CASTANHO/RAMIRO RODRIGUES 
TOTAL:......................................... 

R$ 988.999,73 (Novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e 
noventa e nove reais e setenta e três centavos) 

 
PLANILHA 04: RUA IPATINGA 
TOTAL:......................................... 

R$ 290.377,51 (Duzentos e noventa mil, trezentos e setenta e 
sete reais e cinquenta e um centavos) 

   
PLANILHA 05: RUAS PROJETADAS 
TOTAL:......................................... 

R$ 722.858,50 (Setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) 

 
LOTE 02: R$ 758.167,78 (Setecentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e setenta 
e oito centavos) 
 
PLANILHA 06: RUA DAS ACÁCIAS 
TOTAL:......................................... 

R$ 97.048,76 (Noventa e sete mil, quarenta e oito reais e setenta 
e seis centavos) 

 
PLANILHA 07: RUA DO CEMITÉRIO DE NOVA ESPERANÇA 
TOTAL:......................................... 

R$ 188.633,06 (Cento e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e 
três reais e seis centavos) 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Processo: 8832/2014 

  

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 1678 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

Página: 53 

PLANILHA 08: RUA DOS CORAIS E DA PRAIA 
TOTAL:......................................... 

R$ 407.017,66 (Quatrocentos e sete mil, dezessete reais e 
sessenta e seis centavos) 

 
PLANILHA 09: RUA DO IPÊ 
TOTAL:......................................... 

R$ 65.468,30 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e trinta centavos) 
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ANEXO X  
CONCORRÊNCIA nº 003/2015 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
 

OS CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIROS ESTARÃO DISPONÍVEIS EM MÍDIA ELETRÔNICA 
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ANEXO XI 
CONCORRENCIA Nº 003/2015 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
LOCAL E DATA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA – ES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
REF. CONCORRÊNCIA nº 003/2015 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8832/2014). 
 
__________________________(Nome da Empresa), estabelecida à __________(Endereço 
Completo), devidamente inscrita no CNPJ, sob o nº__________________, declara sob as 
penalidades cabíveis que dispõe de veículos, máquinas e equipamentos para a realização do objeto 
da Concorrência nº 003/2015, e que nos comprometemos a emprega-lo de forma imediata e pelo 
prazo requerido quando do inicio dos serviços, e, também, que eles se encontram em condições 
adequadas de utilização, conforme constantes da relação seguinte: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais. 
 
 

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa) 
Nome do representante 
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ANEXO XII 
CONCORRÊNCIA 003/2015 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Contrato nº ___/2015 
Processo nº 8832/2014 
CONCORRÊNCIA nº 003/2015 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  

Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

O Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Av. Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, cidade de Piúma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 
27.165.695/0001-18, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Samuel Zuqui, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 454804-ES e inscrito no C.P.F. sob nº 
675.447.977-91, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa __________ inscrita no CNPJ sob o nº ________, neste ato 
representado por seu representante legal o Sr. ___________, portador do R. G. nº. __________ e 
inscrito no CPF sob o nº. ________, brasileiro, __________, empresário, residente e domiciliado a 
Rua: __________ S/Nº ED. Centro ________ e/ou a Sr. ___________, brasileiro,_________,inscrita 
no CIC/MF sob nº __________doravante denominado CONTRATADA,  ajustam o presente a 
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Pavimentação e Drenagem nas 
Ruas do Município de Piúma/ES de acordo com as especificações técnicas contidas no Projeto 
Básico e na Planilhas que seguem nos Anexos do edital, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações conforme os termos do Processo 
acima epigrafado, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:  

 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1 - O objeto da presente Licitação é a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviços de Pavimentação e Drenagem nas Ruas do Município de Piúma/ES. 
 
2 - CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO                                                                          
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2.1- A vigência do contrato a ser firmado será de 5 (cinco) meses, a contar do dia subsequente à 
sua publicação na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8666/93. 
 
2.2- 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. 
 

2.3 - O Prazo de Execução está assim dividido conforme cronograma físico financeiro de cada rua: 

1- Rua Felicino Lopes: 4 (quatro) meses; 

2- Rua Gerson Passos Martins: 4 (quatro) meses; 

3- Rua Terencio P. Silva / Abel Castanho, Ramiro Rodrigues: 4 (quatro) meses; 

4- Rua Ipatinga: 3 (três) meses; 

5- Ruas Projetadas: 3 (três) meses; 

6- Rua das Acácias: 3 (três) meses; 

7- Rua do Cemitério de Nova Esperança: 3 (três) meses; 

8- Rua dos Corais e da Praia: 3 (três) meses; 

9- Rua do Ypê: 3 (três) meses; 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
3.1 – O Município de Piúma pagará a Contratada pela prestação do serviço o valor global de R$ 
_____ (___________)  de acordo com a proposta comercial homologada e conforme a execução 
do serviço. 
 
3.2 - No valor do serviço, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais 
e trabalhistas, inclusive transporte, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos relacionados 
ao serviço. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS VALORES 
 
4.1 - Os preços propostos serão reajustados, quando o período de execução dos serviços 
ultrapassar 12 (doze) meses a partir da data de apresentação do orçamento base da Secretaria 
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Municipal de Obras e Serviços. Os preços serão reajustados a partir da data, para cobrir flutuações 
de custo dos insumos na mesma proporção e periodicidade do índice indicado no termo de 
Contrato aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 
             I1 – I0 
    R=------------------x V 
     I0 
Onde: 
R= Reajuste 
I1 = Índice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da proposta. 
I0 = Índice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta. 
V = Valor da fatura a ser reajustada  
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, coluna 35 (edificações) 
 
4.2 – Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o 
índice que estiver disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte. 
 
5 - CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 – O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
prestação e confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições apresentadas 
até o 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente, e mediante a apresentação à Prefeitura Municipal, 
de documento(s) fiscal(is) hábil(eis) sem emendas ou rasuras. 
 
5.2 – As medições serão liberadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após análise 
minuciosa da documentação da execução dos serviços.   
 
5.3 - Ocorrendo erro na apresentação das faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para 
retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 
fatura devidamente retificada; 
 
5.4 – A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 
lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.  
 
5.5 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo e 
expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária 
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ou de terceiros. 
 
5.5.1 – No caso de eventual atraso no pagamento pela Administração, poderá ser feita 
compensação financeira, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o 
atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente 
ao efetivo pagamento da parcela. 
 
Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
utilização da seguinte fórmula: 
 
EM  =  N x VP x I 
 
Onde: 
EM  =  Encargos Moratórios; 
N     =  Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP   =  Valor da parcela a ser paga; 
I       =  Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I       =  (TX/100)            I =  
                365 
TX   =  Percentual da taxa anual é de 6% . 
 
I       =  (6/100)            I = 0,00016438356 
                365 
TX   =  Percentual da taxa anual a ser definido previamente no edital de licitação/contrato. 
 
5.6 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes 
seguintes: 
 
PRIMEIRA FATURA 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA; 
a.1)  Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também 
providenciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser 
apresentado juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 
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b) Matrícula da obra junto ao INSS. 
 
SEGUNDA FATURA 

a) A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente 
até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente 
anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do 
pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados; 
A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de 
declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período; 

b) Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal 
correspondente.   Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 
Nome e CNPJ da empresa tomadoras; 
Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 
Número do contrato. 

c) Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a 
CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades 
competentes, a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual bem como 
declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos. 

d) A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela 
administração municipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de 
trabalho, para quaisquer fins, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
TODAS AS FATURAS 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do Município de Piúma, com validade na 
data da apresentação; 
 
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, com validade 
na data da apresentação; 
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c) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com 
validade na data da apresentação; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com 
validade na data da apresentação; 
 
e) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação; 
 
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da apresentação; 
 
g) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada 
(Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços); 
 
h) GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI). 
 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- através do endereço 
eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao; 
 
j) É vedada a antecipação de pagamentos. 
 
6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
6.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária: 
 

Órgão Dotação Natureza de 
Despesa 

Ficha Fonte 

Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços 

000014001.1545114001.055 4490510000 495 

1604 
(Royalties 

do 
Petróleo) 

 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 
 
7.1.1- Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 
o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 
 
7.1.2- Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução 
do contrato; 
 
7.1.3- A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no item 20.2 deste edital e na Lei Federal nº. 
8.666/93; 
 
7.2- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
licitante contratado: 
 
e) Advertência; 
 
f) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
 
g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda 
a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”. 
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Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 
(alínea “b”). 
 
Parágrafo Segundo: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, o Secretário 
Municipal de Obras e Serviços submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se 
confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo 
Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame (Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços), por intermédio de sua autoridade competente (Secretário Municipal de Obras e 
Serviços), decidir sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas. 
 
7.3- As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
 
g) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame 
deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
 
h) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação 
para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 
razões de defesa; 
 
i) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 
8666/93; 
 
j) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 
endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se 
eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
 
k) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
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resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93; 
 
l) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Geral do Município de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
submeter o parecer para decisão pelo Prefeito Municipal. 
 
7.4- Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 
 
7.5- Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 
garantia prestada pela contratada; 
 
7.6- Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos artigos. 77, 78 e 
79 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
  
8.2 – Se o descumprimento deste Contrato gerar consequências graves para o Município de Piúma, 
esta poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas no Edital. 
 
9 - CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
9.1 – A CONTRATADA prestou garantia para execução do contrato na modalidade 
________________________ percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do presente 
contrato, _______________________________constantes do processo_______________, apenso 
ao processo nº_____________. 
 
9.2 – A garantia referida no item 9.1 destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e 
fiel execução do Contrato, o pagamento de eventuais multas aplicadas a contratada, podendo 
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ainda ser retida para satisfação de eventuais perdas e danos, ou para responder por ação ou 
omissão de responsabilidade da contratada. 
 
9.3 – A garantia será liberada ou restituída após a execução do contrato, ou seja, após a aceitação 
definitiva dos serviços, mediante requerimento escrito dirigido ao Secretário Municipal da 
Fazenda. 
9.4 – Havendo prorrogação do prazo de execução dos serviços, a garantia tratada no item 9.1 
deverá atender aos novos prazos.  
 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1 – A fiscalização da obra e da execução do contrato, desde o início dos trabalhos até a sua 
aceitação definitiva, será de competência e responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, neste 
ato representado por funcionário designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a quem 
caberá verificar se, no seu desenvolvimento, se estão sendo cumpridos os termos do contrato, o 
projeto, suas especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, 
assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços 
contratados. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

 

11.1- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Executar todos os serviços descritos ou mencionados no Edital e seus anexos, compreendendo, 
para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

2) Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo / Caderno de Especificação Técnica, na 
Planilha Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e 
diligência, observando os critérios de qualidades técnica que atendam as determinações da ABNT, 
bem como os prazos e os custos previstos; 

3) Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não 
causar transtornos à rotina administrativa da CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho 
para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e 
nas normas relativas à proteção ambiental; 
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4) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da contratada, 
que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade 
especificados; 

5) Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no Edital e seus 
anexos, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao 
serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 
emprego com a Prefeitura de Piúma; 

6) Executar os serviços em horário normal de acordo com a jornada de trabalho regular e/ou 

nos sábados, domingos e feriados com finalidade de agilizar os serviços a serem contratados. 

7) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do CONTRATO, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93; 

8) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamentos aos 
empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas; 

9) Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da 
CONTRATANTE, mencionando os respectivos endereços residenciais, comunicando qualquer 
alteração; 

10) Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de 
trabalho da CONTRATANTE, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas 
normas de segurança do trabalho; 

11) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto, para tratar com a FISCALIZAÇÃO sobre assuntos relacionados à 
execução da obra; 

12) Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos 
serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e 
educado para com o pessoal da CONTRATANTE e o representante por ela designado para 
supervisionar os trabalhos; 

13) Fornecer aos seus empregados e prestadores de serviços crachás de identificação de uso 
obrigatório para acesso às dependências da CONTRATANTE e para a realização dos trabalhos; O 
crachá deverá conter o nome, o cargo e a foto do funcionário; 

14) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 
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prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço 
Público; 

15) Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por 
representantes das partes, e indenizar a Prefeitura ou a terceiros, todo e qualquer dano pessoal ou 
material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do contrato.  

16) Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os 
equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da 
CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou 
pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato; 

17) Efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas exigidas 
por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos; 

18) Comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execução dos 
serviços; 

19) A Contratada não poderá ceder ou subcontratar no total nem parcialmente os serviços do 

objeto deste Edital; 

20) Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno 
desempenho de suas atribuições; 

21) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, 
estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços 
e/ou fornecimentos contratados; 

22) Cumprir os prazos previstos no Edital e seus anexos; 

23) Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a CONTRATADA 
informar a contratante, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou 
apresentação de qualquer desses documentos; 

24) Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os 
serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as Normas 
vigentes; 

25) Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de 
execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução 
dos serviços ou má qualidade do material; 
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26) Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 
responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou 
jardins de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser 
prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, de forma a propiciar 
aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições 
originais; 

27) Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. 

28) Solicitar as ligações provisórias para fornecimento de água e energia para a obra quando for 
o caso. 

29) Atuar em conformidade com as normas estabelecidas na CCT – Convenção Coletiva de 
Trabalho do Sindicato da Industria da Construção Civil. 

30) Sinalizar o local dos serviços dentro das normas de segurança; 

31) Fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo Contrato no órgão 
competente: CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 24.12.66 e 6.496, de 07.12.77, 
e as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação de Anotação 
de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - PMP da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas 
partes e autenticada pelo Órgão Recebedor. 

32) Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças necessárias 
à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade do CONTRATANTE.  

33) A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas, conforme modelo a  ser fornecido 
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços  na assinatura do CONTRATO, enquanto durar a 
execução dos serviços, removendo-as ao final. 

34) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

35) Garantir a entrega dos serviços no prazo contratual. 

 

11.2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1) Fornecimento dos projetos e documentos complementares em mídia que deverá ser 
disponibilizado e entregue aos interessados pessoalmente no setor de Engenharia da Prefeitura, 
com objetivo de garantir o acesso a todos os instrumentos necessários a fiel execução dos serviços; 
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2) Liberação do local para visita técnica dos interessados. 

3) O representante da PMP anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização 
deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis. 

4) O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse 
do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus a CONTRATADA, sendo que essa substituição 
deverá acontecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

5) Realizar a fiscalização dos serviços de acordo com as previsões constantes no Edital e seus 
anexos. 

6) Realizar os pagamentos conforme especificações e exigências descritas no Edital e seus anexos. 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

12.1.1 - Unilateralmente pelo Município: 

a) quando houver modificação do propósito ou das especificações para melhor adequação aos seus 
objetivos finais; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei. 

12.1.2 - Por interesse do Município, devidamente comprovado. 

12.1.3 - Por acordo entre as partes: 

a)- Quando necessária a modificação do regime de execução da obra em face da verificação 
técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

b)- Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sempre 
observado o interesse do Município. 

c)- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato. 
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d)- Quaisquer tributos ou encargos legais, supervenientes, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão à revisão destes. 

e)- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO 

13.1- A Contratada não poderá ceder ou subcontratar no total nem parcialmente os serviços do 
objeto deste Edital. 

 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS 

 
14.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 
 
14.1.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
 

b) Julgamento das propostas; 
 
c) Anulação ou revogação da licitação; 

 
d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 

 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
14.1.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
14.1.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal pela aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato. 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Processo: 8832/2014 

  

 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 1678 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

Página: 71 

14.2 - A intimação dos atos referidos no subitem 14.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 14.1.3, será feita através da publicação na 
Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrado em ata. 
 
14.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 14.1.1 terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 
 
14.4 - Os recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-los 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
14.5 - O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal por intermédio da CPL, que poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade competente para proferir a decisão, 
sob pena de responsabilidade. 
 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 - O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei Orgânica, contados 
da data de sua assinatura. 

15.2 - Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no 
Edital. 

15.3 - As partes elegem o foro da Comarca de Piúma, Estado do Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não 
puderem ser resolvidas em comum acordo. 

15.4 - E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Piúma(ES), ___ de ________ de 2.015. 

 
 Samuel Zuqui 

 
 

 

 
 
_____________________ 
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Prefeito Municipal de Piúma 
CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

_________________________________________ 
Gestor do Contrato 

 
________________________________________ 

Fiscal do Contrato 
 
Testemunhas: 1- ______________________    2- ______________________ 
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ANEXO XIII 
CONCORRENCIA Nº 003/2015 

 
ARQUIVOS EM MIDIA ELETRÔNICA 

 
PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PRANCHA. 

 


