
EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREÂMBULO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

O MUNICIPIO DE MARATAÍZES - ES, inscrito no CNPJ sob o Nº. 01.609.408/0001-28, com sede na Avenida Rubens 
Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, em atendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada pelo Decreto-E Nº. 610/2018, TORNA PÚBLICO que 
fará realizar Licitação na Modalidade Concorrência Pública, do tipo Maior percentual de desconto em relação planilha 
de serviços e insumos descritos no Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES ou Sistema Nacional 
de Preços e Índices para a Construção Civil - SINAP (Artigo 45, §1º, inc. I - Lei Federal Nº. 8.666/1993), sob o regime de 
empreitada por preço unitário (Artigo 10, inc. II, letra "a" - Lei Federal Nº. 8.666/1993), com finalidade de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, de acordo com o disposto no 
presente Edital e respectivo anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos, que será realizada 
no DIA 28 de JANEIRO de 2019, às 09:30 horas, em sua sede à Avenida Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, 
Marataízes - ES - CEP: 29.345-000, Processo Administrativo Nº. 043811/2018.

CADASTRAMENTO PRÉVIO
Para se credenciar a licitante deverá apresentar junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL um representante 
devidamente munido de documento que lhe outorgue poderes para participar deste procedimento licitatório, devendo, 
ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente 
e, se for o caso, a Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida e com poderes para praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o 
representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.
Somente o representante credenciado poderá usar da palavra, apresentar reclamações e assinar atas, bem como, 
renunciar ao direito de interpor recurso.
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, não sendo permitido que um único representante possa 
responder por mais de uma empresa participante do certame.

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTAS DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Avenida Rubens Rangel, Nº. 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP. 29345-000.
Os envelopes deverão ser entregues diretamente no Setor de Licitações DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, até às 09:30 
horas.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

1. DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente Licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO 
DE OBRA, (nos moldes de Anexo I), pelo Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da 
Administração Municipal.
1.2 - As quantidades constantes do Anexo I são meramente estimativas, não se obrigando a Administração Pública para 
a contratação total registrada.
1.3 - O presente Edital de Registro de Preços obedece à solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO, como órgão gerenciador, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, como órgãos participantes.

2. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE 
PREÇOS entregues diretamente no Setor de Licitações, até as 09:30 horas do dia estabelecido para abertura, no 
endereço citado no preâmbulo do presente edital, os envelopes lacrados, contendo a Habilitação e a Proposta 
de Preço.

Os documentos referentes à HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO deverão ser entregues em 02 envelopes, 
lacrados, devidamente identificados com RAZÃO SOCIAL E CNPJ da empresa licitante, com a seguinte identificação na 
parte externa:

ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Concorrência Pública Nº. 000004/2018

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇO
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Concorrência Pública Nº. 000004/2018

O Município não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outras formas, entregues em local 
diverso do Setor de Licitação e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos.

3. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS
3.1 - O valor máximo estimado e aceitável para os serviços objeto do presente Edital, conforme Planilha Orçamentária 
Básica da Prefeitura Municipal de Marataízes o seguinte:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, no valor de R$ 5.300.000,00 (cinco 
milhões trezentos mil reais).

3.2 - Recurso Proveniente do Orçamento para o Exercício de 2019.

3.3 - O mês base do orçamento será o da data da abertura do processo licitatório.
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4. ENVELOPE Nº. 001 - HABILITAÇÃO
4.1 - As empresas que se fizerem representar deverão fazê-lo através de um Diretor ou sócio-gerente munido de cópia 
de Contrato Social e documentação de identidade, ou ainda, através de um representante munido de procuração, com 
firma reconhecida, com poderes específicos para a presente licitação, acompanhados de documento de identificação.
4.2 - O não cumprimento do item 4.1 não acarretará em inabilitação do licitante, podendo, se atendidas as exigências 
deste Edital, competir em igualdade de condições, porém, o representante será mero portador das referidas propostas, 
não tendo direito a voz, voto e a responder pelo mesmo.
4.3 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope Nº. 001 - HABILITAÇÃO, Carta de Apresentação de Documentos de 
Habilitação, conforme modelo Anexo I, contendo as seguintes informações:

a) - Relação dos documentos de habilitação;
b) - Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação;
c) - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º. da Constituição Federal;
d) - Declaração de que dispõe, ou tem condições de dispor até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão 
da Ordem de Serviço, de máquinas, equipamentos e pessoal técnico necessário ao cumprimento dos serviços objeto 
desta licitação, bem como aceitação das condições gerais e especiais deste Edital.

4.4 - Habilitação Jurídica:

a) - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, ou Registro Comercial no caso de firma individual;
b) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4.5 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) - CNPJ;
b) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal (sede da empresa);
c) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Estadual (sede da empresa);
d) - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa - 
Procuradoria da Fazenda), ou Certidão Conjunta;
e) - Prova de Regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS;
f) - Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
g) - Prova de Regularidade (certidão) de Débitos Trabalhistas, conforme Lei 12.440/2011;

4.6 - Qualificação econômico-financeira:

a) - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica datada de até 60 (sessenta) dias, contados da abertura desta Concorrência Pública e dentro de sua data de 
validade.
a.1) - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio 
da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

I - Cumprimento de os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;
II - Certidão do Juízo onde tramita a Recuperação Judicial de que a empresa está apta econômica e financeiramente a 
suportar o cumprimento de contrato futuro com a Administração Pública.
* Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

b) - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta 
Comercial, já exigíveis e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por ou balancetes ou balanços provisórios.
c) - As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades consideradas "Empresas de 
Grande Porte", deverão apresentar seus balanços de acordo com as disposições contidas na Lei 11.638/2007.
d) - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de constituição e balancetes do 
mês anterior ao da realização da presente Licitação, autenticados por profissional credenciado.
e) - Empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real deverão apresentar Declaração assinada 
pelo (s) representante (s) legal (s) de que se enquadram na Instrução Normativa RFB Nº. 787, de 19 de novembro de 
2007, até o final do mês de junho do ano corrente. A partir do mês julho do ano corrente deverão apresentar a 
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Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), por meio do Recibo de 
Entrega de Livro Digital e o Termo de Autenticação com a sua respectiva numeração.
f) - A comprovação da boa situação financeira será considerada através da constatação dos índices de Liquidez Geral 
(LG), Índice de Endividamento (EN) e Solvência Geral (SG), conforme condições abaixo:

1) - Índice de Liquidez Geral (LG) superior ou igual a 1;
2) - Índice de Liquidez Corrente (LC) superior ou igual a 1;
3) - Solvência Geral (SG) superior ou igual a 1.

Justifica-se a exigência dos índices fixados, por considerá-los mínimos razoáveis, para considerar a Empresa dentro de 
um equilíbrio econômico que possibilita a execução do Projeto.
4.6.1 - Os índices relacionados acima serão apurados a partir do balanço patrimonial referido no item 4.6 "b" e será 
apurado na forma indicada no Anexo II.
4.6.2 - As empresas que apresentarem resultados inferiores em qualquer dos índices referidos na alínea "e", quando de 
suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a administração e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do Artigo 31 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993, como exigência imprescindível para sua Classificação.

4.7 - Qualificação Técnica:

a) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), 
especificamente Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do exercício 
vigente, no Estado da Sede da Licitante, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação 
atualizada da Empresa, conforme Resolução 266/79 do CONFEA;
b) - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou outra entidade de classe correspondente, da região onde os serviços foram executados, observado, ainda, a parcela 
de maior relevância e de valor significativo;
c) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente da empresa será feita pela 
apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado, ou do 
Contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional detentor do acervo técnico com firma reconhecida do 
profissional;
d) - Declaração que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - 
PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora - NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.7.1 - Para fins de comprovação de atestado de responsabilidade técnica compatível com o serviço licitado previsto no 
item 4.7 "b", com base no Artigo 30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como parcela de maior relevância e 
de valor significativo, visto a complexidade da obra, o seguinte:

Capacidade Técnico Profissional

Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, registrados no CREA / CAU, que comprove(m) que os seus Responsáveis Técnicos tenham executado, no 
âmbito de suas atribuições, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, saber:

▪ Reforma predial;
▪ Alvenaria;
▪ Reboco;
▪ Revestimentos / pisos cerâmicos;
▪ Pavimentação;
▪ Estrutura metálica em aço ou madeira;
▪ Pintura;
▪ Impermeabilização;
▪ Alambrado;
▪ Manutenção Elétrica e Iluminação;
▪ Manutenção Hidráulica.

4.7.2 - Visita Técnica:

a) - O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o terceiro dia útil anterior à data fixada para 
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a sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldade existentes para a prestação dos serviços. A visita técnica deverá ser acompanhada por servidores da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, devendo ser agendada previamente através do telefone 28-3532-1555.
b) - Considerando a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das 
condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 
decorrência desta Concorrência Pública, firmando declaração conforme modelo do Anexo VII.

4.7.3 - Declaração do responsável técnico firmando compromisso de acompanhamento permanente dos serviços objeto 
desta Concorrência Pública, conforme modelo no Anexo III deste Edital.
4.7.4 - Não será permitida a indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma empresa participante do 
certame.
4.7.5 - Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a mesma fazer prova à 
exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento.

5. ENVELOPE Nº. 002 - PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 - No Envelope Nº. 002 deverá conter a Carta Proposta para cada lote, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
apresentada conforme modelo Anexo IV, obedecendo, ao que se segue, sob pena de desclassificação:

a) - Maior percentual de desconto em relação planilha de serviços e insumos descritos no Instituto de Obras Públicas do 
Estado do Espírito Santo - IOPES ou Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil - SINAP, assinada 
pelo representante legal da proponente e pelo responsável técnico.

5.2 - As propostas terão validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da data de abertura da licitação.
5.3 - A Proposta apresentada compreende ainda todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, 
cobrindo todos os custos de mão de obra, encargos sociais e fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 
indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos.
5.4 - A documentação deverá ser apresentada em original ou cópia por qualquer processo de autenticação, sendo 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da documentação.

6. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
6.1 - Homologada a licitação e após o decurso do prazo para a interposição dos recursos e suas respectivas decisões, 
será a proponente vencedora convocada para assinar o Contrato, nos termos do Artigo 64 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
6.2 - O início dos serviços deverá ser em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela proponente 
vencedora, expedida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, após o empenho do Contrato e apresentação pela 
empresa da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Contrato expedida pelo CREA - ES, ou outra entidade de 
classe correspondente.
6.3 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, 
principalmente as documentações técnicas.
6.4 - A proponente vencedora, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e 
novos dados, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse 
caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos 
impedirem o início dos serviços.
6.5 - O prazo total da vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da 
assinatura do Contrato, podendo ser suspenso mediante justificativa devidamente fundamentada emitida pelo titular da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no §1º, do Artigo 57, da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente.
6.6 - A empresa vencedora dó certame só poderá subcontratar parcialmente outra empresa com prévia autorização da 
Administração Municipal.
6.7 - A subcontratação será autorizada, a critério do Município, somente em casos de serviços complementares ou que 
dependam de mão de obra especializada.
6.8 - A subcontratação, se autorizada pelo Município, não transfere à subcontratada a responsabilidade do Contrato 
perante o Contratante.
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CONDIÇÕES GERAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
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REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

7. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
7.1 - Somente poderão participar desta Licitação as empresas que atenderem todas as exigências contidas neste Edital e 
seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição e que desenvolvam as atividades objeto 
desta licitação.

7.2 - Não será admitida a participação nesta licitação de empresas:

a) - Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e / ou impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal;
b) - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público;
c) - Que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) - Que se integrem nas disposições do Artigo 9º e inciso V do Artigo 27 da Lei Federal Nº. 8.666/1993;
e) - Em consórcio.

7.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
de nota ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da Prefeitura 
Municipal de Marataízes. A autenticação nesta Comissão Permanente de Licitação dar-se-á até o dia anterior da abertura 
do certame.
7.4 - Não será realizado por esta Comissão Permanente de Licitação - CPL autenticação de documentação baseada em 
cópia autenticada, devendo para tanto, ser apresentado documento original.
7.5 - Quanto às certidões retiradas por meio eletrônico, não será permitido cópia autenticada, devendo ser apresentado 
documento original.

8. BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 147/2014
8.1 - Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de exercício de 
quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, deverão apresentar no Envelope Nº. 001 - 
HABILITAÇÃO, os seguintes documentos:

a) - Declaração de que não está incursa em nenhuma das vedações do Artigo 3º. § 4º. da Lei Complementar Nº. 
123/2006, conforme Anexo VI;
b) - Certidão expedida no presente exercício pelo Órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido 
registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do Artigo 3º. da Lei Complementar 123/2006.

8.2 - Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a microempresa ou empresa de 
pequeno porte regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial será declarado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração, na forma do Artigo 43 § 1º. da Lei Complementar Nº. 123/2006 e 147/2014.
8.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação fiscal no prazo estabelecido 
no item anterior decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação, na forma do Artigo 43 § 2º. da Lei Complementar Nº. 123/2006 c/c o Artigo 64 § 2º. 
da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações.

9. PROCEDIMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
9.1 - No dia, hora e local designado no Preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá, em envelopes distintos, devidamente 
identificados, rubricados e lacrados, os documentos exigidos para a Habilitação e a Proposta, os quais serão rubricados 
pelas licitantes presentes e pela Comissão.
9.2 - Cada licitante poderá participar com apenas um representante legal ou credenciado junto à mesa. Depois da hora 
marcada para recebimento dos documentos e propostas, iniciado a sessão pública, nenhum licitante, documento ou 
proposta será recebido pela Comissão.
9.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação da habilitação, que será verificada e 
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rubricada pela Comissão e Licitantes. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise da 
documentação, diligências e consultas, marcando nova data e horário para dar prosseguimento aos trabalhos, 
comunicando sua decisão às licitantes.
9.4 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os envelopes que contenham as propostas, ficarão em poder 
da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados pela Comissão e representantes das 
licitantes, até que seja decidida a habilitação.
9.5 - A Comissão manterá em seu poder os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes inabilitadas 
devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata o inciso I, do Artigo 109, da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993.
9.6 - Completada a fase de Habilitação e decididos os recursos administrativos ocasionalmente interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação devolverá às licitantes inabilitadas os envelopes Nº. 02 - "PROPOSTA" - intactos. A Comissão 
Permanente de Licitação ficará com as propostas das empresas inabilitadas que não estejam presentes na sessão de 
abertura, por um período de até 15 (quinze) dias, que decorridos, serão incinerados.
9.7 - Não havendo licitantes inabilitadas ou se todas as inabilitadas manifestarem desistência expressa de interpor 
recurso, intenção esta que constará em ATA a ser lavrada e assinada por todas as licitantes presentes, ou se 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, ou ainda após o esgotamento do procedimento recursal, proceder-
se-á a abertura das propostas, em sessão pública, sendo as mesmas rubricadas, folha por folha, por representantes 
indicados pelas licitantes, na presença da Comissão, que as autenticará com suas rubricas. Caso a Comissão julgue 
necessário poderá suspender a reunião, marcando nova data em que comunicará sua decisão às Licitantes.
9.8 - Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentos e 
propostas escoimados das causas da inabilitação ou desclassificação das propostas, conforme dispõe o Artigo 48, § 3º 
da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
9.9 - Não serão aceitas, após o término da fase de habilitação, os pedidos de retirada de proposta, que será considerada 
em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, observado o disposto no 
Artigo 43, § 6º da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
9.10- A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação de 
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
9.11 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames, ficando a 
critério do Presidente da Comissão Permanente de licitação considerá-las ou não, não possuindo efeito de recurso, que 
tem o seu próprio procedimento.

10. JULGAMENTO
10.1 - O julgamento terá início com a abertura dos envelopes de proposta, e será feita através do exame dos 
documentos apresentados, abrindo-se vistas às licitantes, a fim de que, juntamente com a Comissão, rubriquem os 
documentos.
10.2 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no Edital, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei Federal Nº. 8.666/1993.
10.3 - O julgamento da Licitação será realizado em 02 (duas) fases:

a) - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e com os preços correntes no mercado, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
b) - Classificação das propostas de acordo com o critério de Maior percentual de desconto em relação planilha de 
serviços e insumos descritos no Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES ou Sistema Nacional de 
Preços e Índices para a Construção Civil - SINAP.

10.4 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital e 
ofertar o Maior percentual de desconto em relação planilha de serviços e insumos descritos no Instituto de Obras 
Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES ou Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil - SINAP.
10.5 - Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, como critério de desempate, a 
classificação se fará por meio de sorteio, no ato da sessão, na presença dos representantes presentes, nos moldes do 
§2º do Artigo 45 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
10.6 - Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância entre os valores 
propostos, prevalecerá o montante por extenso. Em caso de erro no total, prevalecerá o preço unitário. Se o proponente 
não aceitar a correção do erro, sua proposta será rejeitada.
10.7 - A Administração Pública, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, poderá desclassificar o licitante até a assinatura 
do Contrato por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabone 
sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
10.8 - Serão desclassificadas propostas que:

a) - Não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições;
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b) - Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) - Cujo preço global for superior aos do orçamento base do Município ou inferior a 0,70 (zero vírgula setenta) vezes o 
valor do orçamento básico do Município. Para julgamento dos valores excessivos ou inexequíveis será considerado o 
valor orçado pela Administração.

11. PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.1 - Em caso de participação de licitante que detenha condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar Nº. 123/2006 e 147/2014 serão adotados os seguintes procedimentos:

a) - Será assegurada como critério de desempate, preferência na contratação para as microempresas ou empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

11.2 - Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;
b) - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte conforme previsto na alínea "a" deste 
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem nos termos da Lei Complementar Nº. 
123/2006, observando a ordem classificatória, para exercício do mesmo direito;
c) - No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado 
sorteio entre elas para se identificar aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

11.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não for apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte.

12. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
12.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei Federal Nº. 8.666/1993 e 
suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informados.

O REFERIDO RECURSO DEVERÁ SER PROTOCOLADO NO PROTOCOLO GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES NO ENDEREÇO CONSTANTE NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 16:30 
HORAS, observado os prazos previstos na Lei Federal Nº. 8.666/1993.

12.2 - Decairá do direito de impugnar o Edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
das propostas, no mesmo horário e local indicado no item anterior.
12.3 - O recurso será julgado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ou, em seu impedimento, por seu substituto legal, 
utilizando-se, quando necessário, de setores técnicos na busca de subsídios, salvo hipótese de reconsideração da 
Comissão Permanente de Licitação, que deverá ser deferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.4 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios:

a) - Serem dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados de 
documentação pertinente;
b) - Serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador, com poderes específicos, hipótese em que 
deverá ser anexado o instrumento procuratório.

12.5 - NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS PROTOCOLADOS FORA DO LOCAL 
PREVISTO NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL E / OU SUBSCRITOS 
POR REPRESENTANTE NÃO HABILITADO LEGALMENTE OU NÃO IDENTIFICADO NO PROCESSO PARA 
RESPONDER PELO PROPONENTE.

12.6 - Os recursos contra decisões da Comissão Permanente de Licitação terão efeito suspensivo, na forma do Artigo 
109 § 2º. da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

13. PAGAMENTO E REAJUSTE
13.1 - O pagamento dos serviços a serem executados, será efetuado de acordo com a execução dos serviços objeto da 
licitação, em até 30 (trinta) dias, após as medições, nos termos do Contrato.
13.2 - O pagamento só será efetuado mediante apresentação dos seguintes documentos:

Primeira Fatura:
Nota Fiscal;
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Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao CREA;
Matrícula CEI da obra junto ao INSS;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;
Folha de Pagamento;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Termo de Recebimento Provisório emitido pelo fiscal da Obra / Contrato;

Faturas Intermediárias:
Nota Fiscal;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula INSS), PIS e COFINS, com competências referentes o (s) mês (es) dos 
serviços medidos;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Relatório Fotográfico;
Termo de Recebimento Provisório emitido pelo fiscal da Obra / Contrato;

Última Fatura:
Nota Fiscal;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula INSS), PIS e COFINS, com competências referentes o (s) mês (es) dos 
serviços medidos;
Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;
Folha de Pagamento;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Relatório Fotográfico;
Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo fiscal da Obra / Contrato; e Gestor do Contrato.

13.3 - 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.
13.4 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.
13.5 - O pagamento será efetivado mediante depósito em qualquer agência da rede bancária indicada pela 
CONTRATADA.
13.6 - O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. 
Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.
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13.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste 
Contrato.
13.8 - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
13.9 - A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos 
os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação dos serviços objeto 
deste Contrato.
13.10 - Os preços pactuados poderão ser reajustados e, para esse efeito, deverá ser respeitada a periodicidade mínima 
de 01 (um) ano, desde que devidamente comprovada a variação dos custos deste instrumento, com base no item 10.2.
13.11 - O valor do reajustamento será determinado por intermédio da seguinte fórmula:

R = V x (I1 / Io - 1)
Em que:

R = valor do reajustamento procurado;
V = valor da parcela a ser reajustada;
Io = Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo a data de recebimento e abertura da sessão pública de 
julgamento das propostas;
I1 = Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo ao 1º. mês do novo período em que deverá vigorar o 
reajuste.

13.12 - O reajuste a que se refere esta cláusula deverá ter a anuência do Contratante, devendo estar de acordo com o 
índice de correção previsto neste contrato.
13.13 - O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como justificativa para 
pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria jus, se não o pedir dentro do 
primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua própria inércia.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e da Lei Nº. 10.520/2002, a Contratada 
que:
14.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3 - Fraudar na execução do Contrato;
14.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5 - Cometer fraude fiscal;
14.1.6 - Não mantiver a proposta.
14.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;
14.2.2 - Multa moratória de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.2.3 - Multa compensatória de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
objeto;
14.2.3.1 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.5 - Impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei Federal Nº. 8.666/1993, a Contratada que:
14.3.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;
14.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal Nº. 8.666/1993.
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14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

15. DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1 - A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao fiel 
cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela 
adjudicado.
15.2 - A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância 
correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser 
depositada no banco BANESTES S/A - AGENCIA Nº. 157 - CONTA CORRENTE Nº. XX.XXX.XXX, devendo o 
comprovante ser protocolado no Protocolo Geral do Município.
15.3 - As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do representante do 
segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no Protocolo Geral do Município.
15.4 - As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei Federal Nº. 8.666/1993).
15.5 - A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja 
enquadrado no disposto no parágrafo 2º do Artigo 48 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 com a nova redação da Lei Nº. 
9.648, de 27/05/1998.
15.6 - O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do 
Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços.
15.7 - A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente vencedora, 
após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção 
dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra 
por culpa da Administração, nos termos da legislação vigente.
15.8 - Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada 
com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos Artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 
Nº. 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador deverá ter filial no Estado do Espírito 
Santo.
15.9 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei Federal 
Nº. 8.666/1993, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido 
no item anterior.
15.10 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente vencedora 
reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o 
período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal 
garantia, o valor a ela correspondente.
15.11 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da ordem 
de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não 
recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato rescindido.

16. FISCALIZAÇÃO
16.1 - A administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou qualquer 
instrumento compatível.
16.2 - O fornecimento dos serviços deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela administração para 
fiscalização do contrato ou qualquer instrumento compatível, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, que 
deverá atestar a execução dos serviços, para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei Nº. 
4.320/1964.
16.3 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 
dos Artigos 67 e 73 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
16.4 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução dos serviços e do Contrato.
16.5 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 
neste projeto básico.
16.6 - O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
16.7 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
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projeto básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.
16.8 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 
67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
16.9 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 80 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
16.10 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

17. PRAZOS, GARANTIAS E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1 - O início dos serviços deverão se dar imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço pela 
CONTRATADA, expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, após o empenho do Contrato e 
apresentação pela empresa da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Contrato, expedida pelo CREA-ES, ou 
outra entidade de classe correspondente.
17.2 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, 
principalmente os dados para locação e documentação técnica.
17.3 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações e novos 
dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias corridos, contados do recebimento dos elementos da fiscalização. Nesse 
caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos 
impedirem o início dos serviços.
17.4 - O prazo total da vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da 
assinatura do Contrato, podendo ser   suspenso mediante justificativa devidamente fundamentada emitida pelo titular da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no §1º, do Artigo 57, da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente.
17.5 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às demais 
cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção do equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, desde que 
ocorra algum dos motivos enumerados no Artigo 57, §1º. da Lei Federal Nº. 8.666/1993, após ser submetido à aprovação 
da Procuradoria-Geral do Município.
17.6 - A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver o serviço objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento 
com a fiscalização, dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
17.7 - O servidor indicado pelo titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO anotará no Diário de 
Obra, 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 solicitados aos seus superiores para adoção de medidas cabíveis.
17.8 - A CONTRATADA deverá manter no local da realização do serviço o seu responsável técnico que 
OBRIGATORIAMENTE deverá ser o profissional habilitado junto ao CREA ou outra entidade de classe correspondente, 
para a execução do Contrato.
17.9 - Todos os funcionários da CONTRATADA só poderão permanecer no local do serviço, se estiverem devidamente 
equipados com Equipamentos de Proteção Individual, sob pena de serem incursos nas penas previstas neste edital e 
seus anexos.
17.10 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do cumprimento 
do Contrato, cabendo o ônus integral à CONTRATADA.
17.11 - Fica a CONTRATADA obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato e às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução do serviço ou de materiais empregados.
17.12 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução 
do Contrato, sob pena de não recebimento do valor apurado nas medições, conforme determina este edital e seus 
anexos.
17.13 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou 
restringir a regularização e uso da obra.
17.14 - Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local do serviço, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
17.15 - Fica a CONTRATADA obrigada a executar os serviços, criteriosamente dentro das normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicitas, pela Lei Federal Nº. 8.666/1993 com suas alterações, 
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independente da transcrição das normas vigentes, e para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, 
obedecidas as disposições previstas na Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações.
18.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.
18.3 - As Empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão se submeter às 
regras da Lei Complementar Nº. 123/2006 e 147/2014, que institui o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte.
18.4 - Os Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e particulares do 
objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta 
formulação da documentação ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceita reivindicações. Eventuais 
deficiências no atendimento dos requisitos e exigências para apresentação da documentação serão consideradas de 
responsabilidade exclusiva dos licitantes.
18.5 - Todas e quaisquer despesas e / ou custos incorridos pelos licitantes em razão da presente licitação, incluindo os 
gastos relativos a preparação da documentação, correrão as suas expensas, sendo de exclusiva responsabilidade e 
risco, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independente do resultado da licitação.
18.6 - O presente Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital, no horário de 08:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, ou através do site da Prefeitura 
Municipal de Marataízes - www.marataizes.es.gov.br.
18.7 - Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele estabelecidas. Todas as 
divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, poderão ser 
apresentados por escrito, a Comissão Permanente de Licitação, no prazo legal, em horário e local previsto no item neste 
edital, ou ainda pelo endereço eletrônico licitacaomarataizes@gmail.com.
18.8 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação 
da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
18.9 - A Comissão Permanente de Licitação solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário.
18.10 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, assessorando, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos 
licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Prefeitura Municipal de Marataízes.
18.11 - A Comissão Permanente de Licitação resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.
18.12 - A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, no interesse público, poderá relevar omissões 
puramente formais, desde que não sejam infringidos os Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da 
Isonomia.
18.13 - A Ordem de Serviço estará condicionada à liberação de eventuais licenciamentos necessários para a execução 
do serviço, quando for o caso.
18.14 - Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a Administração 
poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que 
tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do Artigo 59 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993.
18.15 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Marataízes - ES, 21 de dezembro de 2018.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
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ANEXO I

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Marataízes - ES

Referente: Concorrência Pública Nº. 000004/2018.

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.sa. Os documentos 
abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de nossa habilitação, que temos 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
constantes no presente Edital e seus anexos.

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (Lei Nº. 9.854/1999).

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de 
Serviço, de máquinas, equipamentos e pessoal técnico necessário ao cumprimento das obras e serviços objeto desta 
licitação, bem como aceitação das condições gerais e especiais deste Edital.

Atenciosamente,

_____________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Cargo e Função
EMPRESA LICITANTE / CNPJ
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ANEXO II

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS

Referente: Concorrência Pública Nº. 000004/2018.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Em atendimento ao item 4.6 "h", das Condições Específicas do Edital de Tomada de Preços em referência apresentamos 
abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) 
e Índice de Solvência Geral - SG.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC = Ativo Circulante R$ _____________
RLP = Realizável à Longo Prazo R$ _____________
AT = Ativo Total R$ _____________
PC = Passivo Circulante R$ _____________
ELP = Exigível a Longo Prazo R$ _____________

A) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG
O Índice de Liquidez Geral mínimo exigido é de 1 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, 
tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

ILG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)
ILG =

B) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ILC
O Índice de Liquidez Corrente mínimo é de 1 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo 
por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO / 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

ILC = AC ÷ PC
ILC =

C) - SOLVÊNCIA GERAL - SG
A Solvência Geral mínima exigido é de 1 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por 
base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO / 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

SG = AT ÷ (PC + ELP)
SG =

_____________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Cargo e Função
EMPRESA LICITANTE / CNPJ
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ANEXO III

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PERMANENTE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Referente: Concorrência Pública Nº. 000004/2018.

(NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO), em cumprimento aos termos estabelecidos neste Edital, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que concorda com a indicação como Responsável Técnico pelo Serviço de 
________________________, objeto desta licitação.

DECLARA AINDA, que participará permanentemente dos referidos serviços e que possui vinculação aos quadros 
técnicos da Empresa ____________________________________________, bem como que dará ciência imediatamente 
à Prefeitura Municipal de Marataízes, na hipótese de desligamento aos quadros técnicos da referida Empresa, se este 
ocorrer antes da conclusão dos serviços.

Por ser verdade, firma o presente.

(Local), _____ de _______________ de 2019.

<Assinatura do responsável técnico>
______________________________________________________________________________________

<Identificação>
<Identificação funcional>

<<Assinatura do responsável legal>>
______________________________________________________________________________________

<Identificação>
<Qualificação>

OBS: No documento deverá constar firma reconhecida do Responsável Técnico, ficando este ciente de que 
assume total responsabilidade pela presente Declaração, e que responderá integralmente pela inexatidão das 
informações por ventura equivocadas.

Page 17 of 45



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO IV

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

CARTA - PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Marataízes - ES

Referente: Concorrência Pública Nº. 000004/2018.

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciação de V.sa. A nossa Proposta Comercial relativa à Concorrência Pública em 
referência, cujo o percentual de desconto é de XX% (por extenso), em relação planilha de serviços e insumos descritos 
no Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES ou Sistema Nacional de Preços e Índices para a 
Construção Civil - SINAP, aquela que apresentar Menor Valor.

O prazo total para execução das obras / serviços é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir da data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Marataízes.

O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua 
apresentação.

Dados Bancários:
Banco:
Agência:
Conta:

Atenciosamente,

_____________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Cargo e Função
EMPRESA LICITANTE / CNPJ

Anexos:
a) - Planilhas Orçamentárias (assinada pelo representante legal da proponente e pelo (s) responsável (eis) 
técnico (s) pelas planilhas;
b) - Cronograma Físico-financeiro.
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ANEXO V

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

PLANILHA DE PREÇOS E PROJETO BÁSICO

A Planilha de Preços e os Projetos estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo o licitante 
entregar, no ato da retirada, um CD de boa qualidade, novo, regravável ou um Pen-drive, ou no site 
https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao.

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO
1.1 - O objeto da licitação consiste na obtenção de registro de preços, tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 
para eventual Contratação de empresa para prestar serviços, sob demanda, de manutenção predial com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e 
insumos diversos descritos no Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES ou Sistema Nacional 
de Preços e Índices para a Construção Civil - SINAP.
1.2 - DESCRIÇÃO E VALOR DO OBJETO.

GLOBALLote

Unidade
Total

Item Código Especificação
Mínima Máxima Unitário

Quantidade Valor

00001 00000075 SER  1.800.000,001.800.000,000PRESTACAO DE SERVICO
PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE
SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO INSTITUTO DE
OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES OU
SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA A CONSTRUÇÃO
CIVIL - SINAP.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1% 100%

00002 00000075 SER  2.000.000,002.000.000,000PRESTACAO DE SERVICO
PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE
SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO INSTITUTO DE
OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES OU
SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA A CONSTRUÇÃO
CIVIL - SINAP.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1% 100%

00003 00000075 SER  1.500.000,001.500.000,000PRESTACAO DE SERVICO
PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE
SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO INSTITUTO DE
OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES OU
SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA A CONSTRUÇÃO
CIVIL - SINAP.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1% 100%

Valor Total do Lote R$ 5.300.000,00

Valor Total Geral R$ 5.300.000,00
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-

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 - Justifica-se a realização do Registro de Preços para contratação de empresa especializada a fim de prestar 
serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra visto que, 
periodicamente, faz-se necessária a manutenção dos prédios da Prefeitura Municipal de Marataízes, tanto os 
pertencentes ao seu patrimônio, como os alugados.
2.2 - Dessa área técnica, julgamos ser o modelo apresentado bem amplo abrangendo um número grande de 
serviços. Vários problemas surjam nos espaços públicos, que precisam de manutenção / reparos constantemente 
para oferecer funcionalidade e segurança aos usuários. 
2.3 - Os valores foram estimados com base na quantidade e estagio dos prédios. A Secretaria Municipal de 
Educação soma 33 (trinta e três) educandários e ainda possui o prédio da sede da Secretaria e Almoxarifado, com 
mais de 16.000,00 m². Já os da Secretaria Municipal de Saúde são 19 (dezenove) Unidades e mais a Sede e 
Almoxarifado, num total de aproximadamente 6.000,00 m². As demais Secretarias somam proximamente 20.000,00 
m², incluindo as Quadras, Campos, Ginásios, Praças, Casa de Passagem, Centro de Convivência, CRAS, CREAS, 
Sede da Prefeitura Municipal de Marataízes e das demais Secretarias.
 2.4 - Logo, para a contratação de serviço de manutenção predial não é razoável que se exija o detalhamento, em 
edital, de todos os itens utilizados em serviço de reparo ou conserto, vez que não temos como prever exatamente o 
que irá quebrar e nem precisar o defeito que irá ocorrer.

3. DOS SERVIÇOS
3.1 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração 
Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1.1 - Todo e qualquer serviço somente será executado, sob a demanda e a determinação da CONTRATANTE, não 
sendo está obrigada a adquirir a quantidade estimada total.

OBSERVAÇÕES:
▪ Cada licitante poderá compor e alterar o percentual de desconto proposto sobre a tabela do IOPES ou SINAP. No 
BDI proposto, somente na Administração Central e no Lucro Bruto é possível sua alteração, permanecendo os 
demais inalterados.  
▪ Para efeito de isonomia entre os participantes não é permitido alterar o valor referente a coluna quantidade.
▪ Será vencedora a que apresentar o menor valor total, para um mesmo valor previsto pelo órgão em serviços (com 
BDI).
▪ A listagem de serviços que, a cada Ordem de Serviço, comporá o valor previsto pelo órgão, será elaborado com 
base no: IOPES, janeiro / 2018.
▪ Conforme orientação do setor de Engenharia, como referência no momento da contratação, a planilha IOPES ou 
SINAP será a última planilha de custos composição - sintético divulgada no mês da Ordem de Serviço.
▪ O regime de tributação e cálculo do BDI considerará o regime de tributação optante pela empresa vencedora do 
item / grupo.

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
5.1 - O critério de julgamento será o de maior desconto.
5.2 - A composição e definição dos índices de BDI a serem utilizados nesta licitação terá o percentual máximo 
conforme Anexo deste projeto básico, para serviços de manutenção predial.

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
6.1.1 - A contratação visa à prestação de serviços de engenharia, sob demanda, realização de manutenções 
preventivas, corretivas e serviços eventuais dos serviços integrados às instalações prediais, sistemas de combate a 
incêndio, sistema de aterramento, sistema elétrico (instalações elétricas de alta e baixa tensão, iluminação em geral), 
serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, 
cobertura / telhado, vidros, pavimentação, portões, alambrados, caixas d'águas e guaritas e serviços de manutenção 
em obras civis.
6.1.2 - Para cada Ordem de Serviço a empresa deverá mobilizar uma equipe. Para o caso de mais de uma Ordem de 
Serviço, a empresa deverá, obrigatoriamente, ter equipes distintas e simultâneas de modo a não prejudicar o 
desempenho de nenhum dos serviços.
6.1.3 - Na execução do objeto deste projeto básico, a definição do preço global e unitário dos serviços, dar-se-á por 
meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos na 
TABELA DO IOPES, vigente NA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, aplicando-se o PERCENTUAL DE DESCONTO 
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OFERTADO PELA LICITANTE VENCEDORA. 
6.1.4 - Na eventualidade dos serviços ou insumos não estarem no IOPES ou SINAPI serão utilizados outros bancos 
de dados.
6.1.5 - Deverá ser elaborada, previamente à emissão da Ordem de Serviço, para fins de avaliação dos custos e 
prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos, por custo da empresa:

▪ Memorial descritivo dos serviços e memória de cálculo dos quantitativos;
▪ Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no IOPES e SINAPI;
▪ Planilha com as composições analíticas de fontes não IOPES e SINAPI, se for o caso;
▪ Cronograma físico e cronograma físico-financeiro;
▪ Prazo de execução;
▪ Plantas de referências.

6.1.6 - Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execução do serviço contratado deverá ser 
submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
6.1.7 - Deverá ser confeccionada planilha de fontes dos dados das especificações onde deverão estar informados, 
por item, de modo a ser verificado com clareza, qual a origem de cada composição - quando não for IOPES e 
SINAPI. Deverá, também, ser confeccionada planilha de referência de Custos, na qual estarão relacionadas, 
analiticamente, todas as composições utilizadas que não pertençam ao sistema IOPES e SINAPI de forma a atender 
ao § 2ª do inciso II do Artigo 7 da Lei Federal Nº. 8.666/1993;
6.1.8 - Todos os documentos deverão ser entregues, em duas vias impressas, devidamente assinadas por 
profissional habilitado com a devida ART e em meio digital, em formato compatível com softwares livre e no formato 
original do programa em que for gerado o arquivo:
6.1.9 - Deverá constar do projeto básico a que se refere o Artigo 6º, inciso IX, da Lei Federal Nº. 8.666/1993, 
inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias, as 
quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, nos termos deste Artigo.
6.1.10 - As quantidades constantes da planilha orçamentária deverão estar fundamentadas na memória de cálculo. 
Deverá ser elaborado memória de cálculo da planilha orçamentária mencionando a metodologia utilizada na 
quantificação dos itens do orçamento de forma clara e objetiva;
6.1.11 - O custo referente aos materiais e orçamentos não aprovados não serão indenizáveis. Nos casos de 
aprovado, considerar-se-á esse pagamento incluso na Administração Central da empresa;
6.1.12 - A Tabela utilizada deverá ser a última publicada de acordo com a data da Ordem de Serviço;
6.1.13 - A CONTRATANTE fará a aprovação do orçamento, corrigindo eventuais erros. No caso de reincidência de 
erros que possam sugerir aumento de custo, a empresa será notificada. Na persistência dos vícios em diversos 
orçamentos, a CONTRANTE notificará a empresa a não cometer os vícios e os citará.
6.1.14 - Durante a execução dos serviços todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente 
de primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO e NBR, sendo rejeitados os 
classificados como linha popular ou econômica.
6.1.14 - É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão da mão de obra necessária para a realização dos 
serviços objeto deste projeto básico.
6.1.15 - A contratada deverá atender todas as demandas da CONTRATANTE para a execução dos serviços de 
manutenção predial, que serão solicitadas mediante a emissão de Ordens de Serviços levando em consideração a 
natureza e / ou especialidade do serviço ou solicitação do gestor / fiscal da contratação e poderão ser precedidas, ou 
não, de proposta de orçamento, solicitada previamente à contratada.
6.1.16 - O período para execução dos serviços de manutenção predial será, em regra, de segunda à sexta-feira das 
07:00 às 17:30 horas, contudo, considerando a natureza do serviço ou impossibilidade de as execuções no período 
mencionado anteriormente, a critério do gestor / fiscal, os serviços poderão ser executados nos finais de semana, 
feriados ou no período noturno.
6.1.17 - Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de Serviço e 
aprovação do respectivo orçamento pelo Gestor do Contrato (Fiscalização).
6.1.18 - A execução dos serviços relativos a cada Ordem de Serviço será acompanhada por funcionário designado 
para a fiscalização.
6.1.19 - NENHUM PERMISSIONÁRIO OU ADMINISTRADOR ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR O ANDAMENTO 
DOS SERVIÇOS.
6.1.20 - Nenhum outro requerente poderá realizar tais alterações sem a concordância ESCRITA do fiscal. Todas as 
solicitações de alterações devem ser encaminhadas por escrito a CONTRATANTE.
6.1.21 - Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do 
Contrato / Serviço.
6.1.22 - O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte 
forma:
6.1.22.1 - PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da 
conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela Fiscalização.
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6.1.22.2 - DEFINITIVAMENTE: em até 90 (noventa) dias contados da vistoria, mediante a lavratura de termo de 
aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.
6.1.23 - Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade 
seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, 
recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.
6.1.24 - Independentemente da vigência do Contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima de 05 
(cinco) anos, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.
6.1.25 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à 
má execução dos serviços objeto deste projeto básico, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a 
CONTRATANTE.
6.1.26 - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e 
segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço.
6.1.27 - A contratada deverá apresentar solução de atendimento eletrônico, podendo ser via e-mail ou ferramenta 
tipo "nuvem", para abertura e fechamento dos chamados com emissão das Ordens de Serviços eletronicamente, sua 
respectiva aprovação, ou, não, como também o acompanhamento das OS. Qualquer custo referente a esse 
processo caberá a CONTRATADA, sem ônus a CONTRATANTE.
6.1.28 - A contratada deverá apresentar, também, relatórios e históricos das Ordens de Serviços abertas e fechadas, 
como também, os descritivos de soluções dadas a cada uma das Ordens de Serviços a cada pagamento. 
6.1.29 - As ORDENS DE SERVIÇOS serão emitidas pela Contratante, de acordo com o grau de prioridade ou 
necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
7.1 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo 
sua substituição quando necessário:
7.1.1 - Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção, deverão obedecer a todas as normas 
atinentes ao objeto do Contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

▪ Normas da ABNT;
▪ Manual de Obras Públicas - Edificações;
▪ Normas das concessionárias de serviços públicos;
▪ Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção.

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
8.1 - A execução dos serviços será iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após aprovação do 
orçamento e emissão da Ordem de Serviço, na forma que segue:
8.2 - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do Contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste projeto básico. 
8.3 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste projeto básico e na proposta, devendo ser corrigidos / refeitos / substituídos no prazo fixado pelo 
fiscal do Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
8.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do Contrato.

9. DA VISTORIA
9.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 
instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 16:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 28-3532-
1555.
9.2 - As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações do fornecimento e da prestação dos 
serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem 
como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços. 
9.3 - A empresa que realizar a vistoria deverá apresentar o Atestado de que a empresa vistoriou, por intermédio de 
seu Representante, os locais e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento das 
condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas as informações necessárias à 
formulação da sua proposta de preços, devendo tal vistoria ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data fixada 
para a abertura da sessão pública, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 
9.4 - A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as 
licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 
posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de 
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dificuldades técnicas não previstas.
9.5 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
9.6 - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta;
10.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis;
10.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção;
10.4 - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada 
necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 
desde que observado o limite da legislação trabalhista;
10.5 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos;
10.6 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal / Fatura fornecida pela contratada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 - Executar os serviços conforme especificações deste projeto básico e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários com qualidade.
11.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados;
11.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Artigos 14 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº. 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos;
11.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.5 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
11.6 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para 
a execução do serviço;
11.7 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
11.8 - Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo 
fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
serviço.
11.9 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
11.10 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência 
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
11.11 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
11.12 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;
11.13 - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;
11.15 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Artigo 57 da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993.
11.16 - Manter uma equipe de plantão para atender as emergências que porventura surjam.
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12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1 - É permitida a subcontratação parcial do objeto no limite máximo de 30% do valor total do Contrato, nas 
seguintes condições:
12.1.1 - É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação.
12.2 - São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
12.2.1 - Apresentar a documentação de regularidade fiscal;
12.2.2 - Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, 
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da 
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;
12.3 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 
execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 
qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, 
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 
dos Artigos 67 e 73 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
14.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução dos serviços e do Contrato.
14.3 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 
neste projeto básico.
14.4 - O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
14.5 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
projeto básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.
14.7 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 
67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
14.8 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 80 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
14.9 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e da Lei Nº. 10.520/2002, a 
Contratada que:
15.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
15.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3 - Fraudar na execução do Contrato;
15.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5 - Cometer fraude fiscal;
15.1.6 - Não mantiver a proposta.
15.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;
15.2.2 - Multa moratória de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
15.2.3 - Multa compensatória de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
objeto;
15.2.3.1 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
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aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.2.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
15.2.5 - Impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos;
15.2.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei Federal Nº. 8.666/1993, a Contratada que:
15.3.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;
15.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.3.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal Nº. 8.666/1993.
15.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da 
proporcionalidade.

16. CAPACIDADE TÉCNICA
16.1 - OPERACIONAL:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional prova de inscrição ou registro da empresa e seus 
Responsáveis Técnicos especificamente Engenheiro Civil e / ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), do Estado da sede da licitante.
A comprovação de vínculo dos Responsáveis Técnicos deverá ser demonstrada por meio de cópias das Carteiras de 
Trabalho e / ou fichas de Registro de Empregado ou mediante cópia do ato de investidura no cargo ou cópia do Contrato 
social e suas alterações, em se tratando de sócio, sendo admitida a comprovação do vínculo empregatício dos 
responsáveis técnicos também por meio de Contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela 
legislação civil comum.
Comprovação de aptidão técnico operacional da licitante para a prestação dos serviços em características compatíveis 
com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado.
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no Contrato social vigente.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou é decorrido, pelo menos, um ano do início 
de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
Para a comprovação da experiência mínima, será aceito o somatório de atestados que tenham sido executados 
concomitantemente, em mais de um Contrato, num mesmo período de tempo.

16.2 - TÉCNICO PROFISSIONAL:
Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, registrados no CREA / CAU, que comprove(m) que os seus Responsáveis Técnicos tenham executado, no 
âmbito de suas atribuições, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, saber:

▪ Reforma predial;
▪ Alvenaria;
▪ Reboco;
▪ Revestimentos / pisos cerâmicos;
▪ Pavimentação;
▪ Estrutura metálica em aço ou madeira;
▪ Pintura;
▪ Impermeabilização;
▪ Alambrado;
▪ Manutenção Elétrica e Iluminação;
▪ Manutenção Hidráulica.

16.2.1 - Condições referentes aos atestados de capacidade técnico operacional:

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do 
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
será aceito o somatório de atestados, desde que fique comprovado que os serviços, demonstrados nos atestados de 
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capacidade técnico operacional somados tenham sido executados concomitantemente bem mais de um Contrato, num 
mesmo período de tempo.

16.2.2 - A empresa deverá comprovar que possui no seu quadro funcional profissional no cargo de Administrador de 
empresas, devidamente inscrito no CRA - Conselho Regional de Administração.

17. DOS PRAZOS
17.1 - O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses contados a partir de sua publicação.
17.2 - Os Contratos oriundos da ata poderão ser prorrogados por iguais e suscetíveis períodos tendo em vista a natureza 
continua dos serviços.

Marataízes - ES, 10 de dezembro de 2018

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
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ANEXO VI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 
123/2006 E 147/2014

À
Prefeitura Municipal de Marataízes - ES

Referente: Concorrência Pública Nº. 000004/2018.

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ Nº. ____________, por mediação de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
_________________________, portador (a) da Carteira de Identidade Nº. ________________________ e do CPF Nº. 
___________________, e através do (a) seu (sua) Contador (a), Sr. (a) _________________________, portador (a) da 
Carteira de Identidade Nº. ________________________ e do CPF Nº. ___________________, inscrito no CRC sob o 
Nº. ___________, DECLARA, para fins de obtenção dos benefícios das Leis Complementares Nº. 123/2006 e 147/2014, 
não estar incurso em nenhuma das vedações do Artigo 3º § 4º. da referida Lei.

(Local), _____ de _______________ de 2019.

Assinatura do Responsável Legal
_________________________________________________

(Identificação / Qualificação)
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ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

Concorrência Pública Nº. 000004/2018.

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme estipulado no Edital de 
Concorrência Pública Nº. 000004/2018, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer 
alegação futura de necessidade de adequação de objeto e / ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de 
preços quanto ao aqui declarado.

(Local), _____ de _______________ de 2019.

__________________________________
Assinatura do Responsável da Empresa
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ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXX/2019

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rubens Rangel, Nº. 411, 
Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ sob o Nº. 01.609.408/0001-28, representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA e pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 
considerando o julgamento da Licitação na modalidade de Concorrência Pública Nº. 000004/2018, para Registro de 
Preços, avisos publicados no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Jornal A 
Gazeta e no site www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao do dia XX/XX2018, resolve Registrar os Preços da 
Empresa XXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. XXXX, com sede na XXXX, Telefone: 
XXXX, representada por XXXX, pessoa física, inscrito no CPF sob o Nº. XXXX, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações; Lei Federal Nº. 
10.520/2002; Decreto Federal Nº. 7.892/2013; Lei Municipal Nº. 1.757/2015; Decreto Federal Nº. 9.488/2018 em 
conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade assegurar o Registro de Preços para possível contratação 
entre o Município de Marataízes e as empresas vencedoras do certame licitatório referente a Concorrência Pública Nº. 
000004/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, 
conforme especificações do Anexo V da referida Concorrência Pública, constituindo assim em documento vinculativo e 
obrigacional às partes.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1 - A partir da publicação ficam registrados os preços propostos pelos Fornecedores para cada um dos itens observada 
a ordem de classificação da Concorrência Pública Nº. 000004/2018.
2.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1 - O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, e a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como órgãos participantes.
3.2 - Quanto as adesões, ficará a cargo do GABINETE DO PREFEITO deliberar junto ao órgão gerenciador da referida 
Ata de Registro de Preços, acerca da aceitação do pedido de carona.
3.3 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador e do GABINETE DO PREFEITO 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras na Lei Federal 
Nº. 8.666/1993 e Lei Federal Nº. 10.520/2002 e demais legislações pertinentes a matéria.
3.4 - Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que esta não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de 
Preços.
3.6 - As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.7 - Ao órgão não participante que aderir à presente Ata de Registro de Preços competem os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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3.8 - A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no portal da Internet 
https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/ata.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a partir de sua publicação.
4.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Marataízes não será obrigado a firmar 
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência no fornecimento objeto licitado em igualdade de condições.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
5.2 - O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos Fornecedores.
5.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) - Convocar o Fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) - Frustrada a negociação, liberar o Fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de 
penalidade;
c) - Convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação 
original do certame.

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) - Convocar o Fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da 
alínea "d" do inciso II do caput do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, quando cabível, para rever o preço registrado 
em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
b) - Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados;
c) - Convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

5.5 - A cada pedido de revisão de preço deverá o Fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha 
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente 
justificada.
5.6 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços 
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 
mercantil, e comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou 
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos 
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do 
pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos 
processuais.
5.7 - É vedado ao Fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, 
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do Fornecedor 
prevista nesta Ata de Registro de Preços.
5.8 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de 
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do Artigo 19 do Decreto Federal Nº. 7.892/2013.
5.9 - É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
5.10 - Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
5.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos 
órgãos participantes, se houver.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1 - O Fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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a) - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Artigo 87 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

6.2 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) - Por razões de interesse público;
b) - A pedido do Fornecedor.

6.3 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do Fornecedor aos 
órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1 - A contratação com o Fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante:

a) - Instrumento contratual;
b) - Emissão de Nota de Empenho de despesa;
c) - Ordem de Serviço; ou outro instrumento similar, conforme disposto no Artigo 62 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

7.2 - O órgão convocará o Fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para:

a) - Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
b) - Assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na 
Ata de Registro de Preços.

7.3 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do Fornecedor e aceita pela 
Administração.
7.4 - Previamente à formalização de cada contratação, o Órgão Gerenciador realizará consulta que entender necessário 
para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público Municipal e verificar a manutenção das condições de 
habilitação.
7.5 - O Fornecedor deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
8.1 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
convocação para esse fim.
8.2 - Cada contrato firmado com o Fornecedor terá vigência encerrada em 31 de dezembro do ano em curso ou quando 
se esgotar o objeto contratado caso isto ocorra antes do prazo acima mencionado.

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO
9.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 - A empresa fornecedora deverá efetuar a execução dos itens licitados conforme solicitação feita pela Secretaria 
Solicitante através de Ordem de Serviço devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho solicitados, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob as condições estipuladas e demais documentos integrantes deste Edital, 
obedecendo rigorosamente os prazos estipulados, podendo ser modificado, desde que plenamente justificado, 
atendendo ao interesse e conveniência do Município.
10.2 - A execução dos itens licitados ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada por este a mão de obra 
necessária.
10.3 - Efetuado o fornecimento, esse será recebido na forma do Artigo 73, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

a) - O aceite / aprovação do fornecimento pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios 
de quantidade ou qualidade do serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo V, verificadas, 
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no Artigo 18 da Lei Nº. 8.078/1990.
b) - Os valores referentes aos itens licitados que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento provisório 
somente serão adimplidos depois de sanadas as desconformidades, sem que isso gere direito ao fornecedor de 
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Município de Marataízes.
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10.4 - Caso os itens licitados sejam executados em desacordo com as especificações exigidas no edital e seus anexos 
ou verificada qualquer tipo de irregularidade, fica a licitante obrigada a substituí-los no prazo fixado pelo fiscal da Ata de 
Registro de Preços, contados a partir da comprovação do recebimento da notificação, sem ônus para o município, e sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei Federal Nº. 8.666/1993.
10.4.1 - Caso o prazo estipulado no caput deste item seja insuficiente para substituição, dadas as suas particularidades, 
o Município poderá estipular novo e razoável prazo.
10.5 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se ao fornecimento do 
objeto licitado, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
11.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução do objeto 
Licitado.
11.2 - Notificar ao Fornecedor, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do 
objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.
11.3 - Efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, na forma estabelecida na Décima Quarta desta Ata de Registro de 
Preços.
11.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo Fornecedor.
11.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a execução do objeto 
fornecido, verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade.
11.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo V do instrumento 
convocatório.
11.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 - Executar o objeto Licitado nas condições previstas no edital.
12.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento.
12.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e 
específicas desta Ata de Registro de Preços, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções 
fornecidos.
12.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução do 
objeto.
12.5 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras desta Ata de Registro de Preços e legislação vigente, 
a execução do objeto adjudicado.
12.6 - Executar o objeto da Licitação de acordo com o prazo estabelecido nesta Ata de Registro de Preços, os quais 
serão recebidos pelo (s) servidor (es) a ser (em) designado (s) pela Administração.
12.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução 
da Ata de Registro de Preços, nos termos do Artigo 71 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada.
12.8 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta do Fornecedor.
12.9 - O Fornecedor deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação, inclusive 
aquelas relativas às especificações.
12.10 - Executar os serviços conforme especificações deste projeto básico e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários com qualidade.
12.11 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da Ata 
de Registro de Preços, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados.
12.12 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Artigos 14 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº. 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Fornecedor, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.13 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor.
12.14 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
12.15 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a 
execução do serviço.
12.16 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
12.17 - Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo 
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fiscal da Ata de Registro de Preços, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 
execução do serviço.
12.18 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
12.19 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pela Ata de Registro de Preços, devendo ao Fornecedor relatar à Contratante toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
12.20 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
12.21 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre.
12.22 - Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.23 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços.
12.24 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Artigo 57 da Lei Federal 
Nº. 8.666/1993.
12.25 - Manter uma equipe de plantão para atender as emergências que porventura surjam.
12.26 - Na eventualidade dos serviços ou insumos não estarem no IOPES ou no SINAPI serão utilizados outros 
bancos de dados.
12.27 - Deverá ser elaborada, previamente à emissão da Ordem de Serviço, para fins de avaliação dos custos e 
prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos, por custo da empresa:

▪ Memorial descritivo dos serviços e memória de cálculo dos quantitativos;
▪ Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no IOPES e SINAPI;
▪ Planilha com as composições analíticas de fontes não IOPES e SINAPI, se for o caso;
▪ Cronograma físico e cronograma físico-financeiro;
▪ Prazo de execução;
▪ Plantas de referências.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços ou 
qualquer instrumento compatível.
13.2 - A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela administração para fiscalização 
da Ata de Registro de Preços ou qualquer instrumento compatível, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993, que deverá atestar a execução dos serviços, para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 
e 63 da Lei Nº. 4.320/1964.
13.3 - O acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 
designados, na forma dos Artigos 67 e 73 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
13.4 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução dos serviços e da Ata de Registro de Preços.
13.5 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 
neste projeto básico.
13.6 - O fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que 
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração 
dos valores contratuais previstos no § 1º do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
13.7 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
projeto básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.
13.8 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 
67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
13.9 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 80 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
13.10 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante 
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ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e da Lei Nº. 10.520/2002, o Fornecedor 
que:
14.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3 - Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
14.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5 - Cometer fraude fiscal;
14.1.6 - Não mantiver a proposta.
14.2 - O Fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;
14.2.2 - Multa moratória de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.2.3 - Multa compensatória de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de 
inexecução total do objeto;
14.2.3.1 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.5 - Impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei Federal Nº. 8.666/1993, o Fornecedor que:
14.3.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;
14.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal Nº. 8.666/1993.
14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
15.1 - O pagamento dos serviços a serem executados, será efetuado de acordo com a execução dos serviços objeto da 
licitação, em até 30 (trinta) dias, após as medições, nos termos da Ata de Registro de Preços.
15.2 - O pagamento só será efetuado mediante apresentação dos seguintes documentos:

Primeira Fatura:
Nota Fiscal;
Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao CREA;
Matrícula CEI da obra junto ao INSS;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;
Folha de Pagamento;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Termo de Recebimento Provisório emitido pelo fiscal da Obra / Ata de Registro de Preços;

Faturas Intermediárias:
Nota Fiscal;
Guia de Recolhimento do INSS;
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Guia de Recolhimento de FGTS;
Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula INSS), PIS e COFINS, com competências referentes o (s) mês (es) dos 
serviços medidos;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Relatório Fotográfico;
Termo de Recebimento Provisório emitido pelo fiscal da Obra / Ata de Registro de Preços;

Última Fatura:
Nota Fiscal;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula INSS), PIS e COFINS, com competências referentes o (s) mês (es) dos 
serviços medidos;
Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;
Folha de Pagamento;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Relatório Fotográfico;
Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo fiscal da Obra / Ata de Registro de Preços; e Gestor da Ata de Registro de 
Preços.

15.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) ao 
FORNECEDOR para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
15.4 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pelo 
FORNECEDOR, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade do FORNECEDOR.
15.5 - O pagamento será efetivado mediante depósito em qualquer agência da rede bancária indicada pelo 
FORNECEDOR.
15.6 - O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. 
Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.

15.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas nesta Ata de 
Registro de Preços.
15.8 - Nenhum pagamento será efetuado o FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
15.9 - O FORNECEDOR arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos 
os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação dos serviços objeto 
desta Ata de Registro de Preços.
15.10 - Os preços pactuados poderão ser reajustados e, para esse efeito, deverá ser respeitada a periodicidade mínima 
de 01 (um) ano, desde que devidamente comprovada a variação dos custos deste instrumento, com base no item 10.2 
do Edital.
15.11 - O valor do reajustamento será determinado por intermédio da seguinte fórmula:

R = V x (I1 / Io - 1)
Em que:
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R = valor do reajustamento procurado;
V = valor da parcela a ser reajustada;
Io = Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo a data de recebimento e abertura da sessão pública de 
julgamento das propostas;
I1 = Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo ao 1º. mês do novo período em que deverá vigorar o 
reajuste.

15.12 - O reajuste a que se refere esta cláusula deverá ter a anuência do Contratante, devendo estar de acordo com o 
índice de correção previsto nesta Ata de Registro de Preços.
15.13 - O esquecimento do Fornecedor quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como justificativa para 
pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria jus, se não o pedir dentro do 
primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua própria inércia.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Será anexada a esta Ata de Registro de Preços cópia do Termo de Referência, se houver.
16.2 - Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência, se 
houver e, a proposta da empresa.
16.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal Nº. 8.666/1993, Decreto Federal Nº. 
7.892/2013, da Lei Complementar Nº. 123/2006, Lei Complementar Nº. 147/2014 e Lei Municipal Nº. 1.757/2015.
16.4 - O foro para dirimir questões relativas a presente Ata de Registro de Preços será o de Marataízes - ES, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.5 - E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições contidas na presente Ata de Registro de Preços, 
assinam este instrumento contratual, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo.

Marataízes - ES, XX de XXXX de 2019.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
ÓRGÃO GERENCIADOR

__________________________________________
SECRETARIA SOLICITANTE

ÓRGÃO GERENCIADOR

__________________________________________
EMPRESA FORNECEDORA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO IX

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

MINUTA DO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXX/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços Nº. XXX/2019, celebrada entre o MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES e a empresa, cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do Concorrência 
Pública Nº. 000004/2018:

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

XX XXXX XX XXXX XX 0,00 0,00

 VALOR TOTAL R$ 0,00
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ANEXO X

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA XXXXXXXX.

Pelo presente instrumento contratual, regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - 
ES, com sede na Avenida Rubens Rangel, Nº. 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ 
sob o Nº. 01.609.408/0001-28, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA, inscrito no 
CPF sob o Nº. 577.558.257-87, portador da CI Nº. 359794 SGPC-ES, domiciliado e residente na Rua Dinorah, 53, Bairro 
Acapulco, Marataízes, Espírito Santo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma 
XXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. XXXX, com sede na XXXX, Telefone: XXXX, 
representada por XXXX, pessoa física, inscrito no CPF sob o Nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos termos aqui pactuados, mediante as cláusulas e 
condições a seguir, tal contratação fundamenta-se com base no Processo Administrativo Nº. 043811/2018 - 
Concorrência Nº. 000004/2018, em conformidade na Lei Federal Nº. 8.666/1993 suas ulteriores alterações e Lei Federal 
Nº. 10.520/2002.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO 
DE OBRA, conforme especificações do Anexo V do Edital de Concorrência Nº. 000004/2018 que passa a fazer parte 
integrante deste Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 
constante no Orçamento para o Exercício de 2019:

XXXXXXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO E DA REVISÃO
3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ XX,XX (valor por extenso), cujo pagamento será efetuado por demanda e 
de acordo com os preços consignados na Ata da Concorrência Pública Nº. 000004/2018.
3.2 - O preço do Contrato é fixo e irreajustável.
3.3 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento do (s) serviço (s), dentre eles, seguros, 
transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto 
contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente, inclusive com a reposição do (s) serviço (s).
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 
restabelecer as condições originalmente pactuadas. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, 
desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, 
que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.
3.5 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no caput acima, 
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 
cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.6 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 
possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação / aceitação da proposta, bem como aqueles 
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento;
3.7 - Não será concedida a revisão quando:
3.7.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
3.7.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva;
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3.7.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 
interessada;
3.7.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse 
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.8 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria 
Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse 
fim.
4.2 - O prazo de vigência do Contrato terá início no dia subsequente a publicação do resumo do Contrato no Diário 
Oficial do Município, que deverá ocorrer na forma estabelecida no Artigo 61 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e, seu término 
se dará em 31 de dezembro de 2019, ou até que se esgote o objeto, caso isto ocorra antes do prazo cujo mencionado.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1 - A empresa contratada deverá efetuar a execução dos itens licitados conforme solicitação feita pela Secretaria 
Solicitante através de Autorização de Execução devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho solicitados, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob as condições estipuladas e demais documentos integrantes deste Edital, 
obedecendo rigorosamente os prazos estipulados, podendo ser modificado, desde que plenamente justificado, 
atendendo ao interesse e conveniência do Município.
5.2 - A execução dos itens licitados ficarão a cargo da contratada, devendo ser providenciada por este a mão de obra 
necessária.
5.3 - Efetuado o fornecimento, esse será recebido na forma do Artigo 73, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

a) - O aceite / aprovação do fornecimento pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios 
de quantidade ou qualidade do serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo V, verificadas, 
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no Artigo 18 da Lei Nº. 8.078/1990.
b) - Os valores referentes aos itens licitados que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento provisório 
somente serão adimplidos depois de sanadas as desconformidades, sem que isso gere direito ao contratado de 
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Município de Marataízes.

5.4 - Caso os itens licitados sejam executados em desacordo com as especificações exigidas no edital e seus anexos ou 
verificada qualquer tipo de irregularidade, fica a licitante obrigada a substituí-los no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, 
contados a partir da comprovação do recebimento da notificação, sem ônus para o município, e sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/1993.
5.4.1 - Caso o prazo estipulado no caput deste item seja insuficiente para substituição, dadas as suas particularidades, o 
Município poderá estipular novo e razoável prazo.
5.5 - A execução dos serviços se dará nos locais indicados pela Secretaria Solicitante em conformidade com o 
cronograma de execução da mesma não podendo sofrer atraso.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução do objeto 
Licitado.
6.2 - Notificar ao Contratado, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do 
objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.
6.3 - Efetuar os pagamentos devidos ao Contratado, na forma estabelecida na Cláusula Oitava deste Contrato.
6.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas 
pela Contratada.
6.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a execução do objeto fornecido, 
verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade.
6.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo V do instrumento 
convocatório.
6.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Executar o objeto Licitado nas condições previstas no edital.
7.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento.
7.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e 
específicas deste Contrato, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos.
7.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução do 
objeto.
7.5 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste Contrato e legislação vigente, a execução do 
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objeto adjudicado.
7.6 - Executar o objeto da Licitação de acordo com o prazo estabelecido neste Contrato, os quais serão recebidos pelo 
(s) servidor (es) a ser (em) designado (s) pela Administração.
7.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do 
Contrato, nos termos do Artigo 71 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada.
7.8 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da Contratada.
7.9 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação, inclusive aquelas relativas às 
especificações.
7.10 - Executar os serviços conforme especificações deste projeto básico e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários com qualidade.
7.11 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados.
7.12 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Artigos 14 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº. 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos.
7.13 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor.
7.14 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
7.15 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para 
a execução do serviço.
7.16 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
7.17 - Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo 
fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
serviço.
7.18 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
7.19 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência 
neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
7.20 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
7.21 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre.
7.22 - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.23 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.
7.24 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Artigo 57 da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993.
7.25 - Manter uma equipe de plantão para atender as emergências que porventura surjam.
7.26 - Na eventualidade dos serviços ou insumos não estarem no IOPES ou no SINAPI serão utilizados outros 
bancos de dados.
7.27 - Deverá ser elaborada, previamente à emissão da Ordem de Serviço, para fins de avaliação dos custos e prazo 
de execução dos serviços, os seguintes documentos, por custo da empresa:

▪ Memorial descritivo dos serviços e memória de cálculo dos quantitativos;
▪ Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no IOPES e SINAPI;
▪ Planilha com as composições analíticas de fontes não IOPES e SINAPI, se for o caso;
▪ Cronograma físico e cronograma físico-financeiro;
▪ Prazo de execução;
▪ Plantas de referências.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
8.1 - O pagamento dos serviços a serem executados, será efetuado de acordo com a execução dos serviços objeto da 
licitação, em até 30 (trinta) dias, após as medições, nos termos do Contrato.
8.2 - O pagamento só será efetuado mediante apresentação dos seguintes documentos:

Page 40 of 45



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Primeira Fatura:
Nota Fiscal;
Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao CREA;
Matrícula CEI da obra junto ao INSS;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;
Folha de Pagamento;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Termo de Recebimento Provisório emitido pelo fiscal da Obra / Contrato;

Faturas Intermediárias:
Nota Fiscal;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula INSS), PIS e COFINS, com competências referentes o (s) mês (es) dos 
serviços medidos;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Relatório Fotográfico;
Termo de Recebimento Provisório emitido pelo fiscal da Obra / Contrato;

Última Fatura:
Nota Fiscal;
Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS;
Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula INSS), PIS e COFINS, com competências referentes o (s) mês (es) dos 
serviços medidos;
Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;
Folha de Pagamento;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal (sede da empresa e de Marataízes);
Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal;
Certidão Negativa do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 12.440/2011;
Relatório Fotográfico;
Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo fiscal da Obra / Contrato; e Gestor do Contrato.

8.3 - 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.
8.4 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.
8.5 - O pagamento será efetivado mediante depósito em qualquer agência da rede bancária indicada pela 
CONTRATADA.
8.6 - O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. 
Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
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d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.

8.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste 
Contrato.
8.8 - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
8.9 - A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos 
os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação dos serviços objeto 
deste Contrato.
8.10 - Os preços pactuados poderão ser reajustados e, para esse efeito, deverá ser respeitada a periodicidade mínima 
de 01 (um) ano, desde que devidamente comprovada a variação dos custos deste instrumento, com base no item 10.2 
do Edital.
8.11 - O valor do reajustamento será determinado por intermédio da seguinte fórmula:

R = V x (I1 / Io - 1)
Em que:

R = valor do reajustamento procurado;
V = valor da parcela a ser reajustada;
Io = Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo a data de recebimento e abertura da sessão pública de 
julgamento das propostas;
I1 = Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo ao 1º. mês do novo período em que deverá vigorar o 
reajuste.

8.12 - O reajuste a que se refere esta cláusula deverá ter a anuência do Contratante, devendo estar de acordo com o 
índice de correção previsto neste contrato.
8.13 - O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como justificativa para 
pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria jus, se não o pedir dentro do 
primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua própria inércia.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
9.1 - A administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou qualquer 
instrumento compatível.
9.2 - O fornecimento dos serviços deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela administração para fiscalização 
do contrato ou qualquer instrumento compatível, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, que deverá 
atestar a execução dos serviços, para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei Nº. 
4.320/1964.
9.3 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 
dos Artigos 67 e 73 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
9.4 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução dos serviços e do Contrato.
9.5 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 
neste projeto básico.
9.6 - O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
9.7 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
projeto básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.
9.8 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 
67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
9.9 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 80 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
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9.10 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e da Lei Nº. 10.520/2002, a Contratada 
que:
10.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 - Fraudar na execução do Contrato;
10.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5 - Cometer fraude fiscal;
10.1.6 - Não mantiver a proposta.
10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;
10.2.2 - Multa moratória de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
10.2.3 - Multa compensatória de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
objeto;
10.2.3.1 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.5 - Impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos;
10.2.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei Federal Nº. 8.666/1993, a Contratada que:
10.3.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;
10.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal Nº. 8.666/1993.
10.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1 - O Contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
12.1 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos 
previstos no Artigo 78 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Para os casos omissos será aplicada a Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro de Marataízes - ES, Vara dos Feitos da 
Fazenda Pública Municipal.
14.2 - E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Marataízes - ES, XX de XXXX de 2019.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
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ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
SECRETARIA SOLICITANTE

CONTRATANTE

__________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO XI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043811/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB 
DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

MINUTA DO ANEXO DO CONTRATO

ANEXO DO CONTRATO Nº. XXX/2019

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

XX XXXX XX XXXX XX 0,00 0,00

 VALOR TOTAL R$ 0,00
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