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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 

A Prefeitura Municipal de Iúna/ES torna público que realizará “Concorrência Pública”,  sob o critério 

“técnica e Preço global”, para Registro de preços para eventual e futura contratação de 

empresa especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, 

inclusive supervisão e apoio técnico à fiscalização de obras e serviços de engenharia e 

arquitetura, conforme Processo nº 1072/2021, devidamente aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal. O 

certame será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 289/2021 e 

será regido pela Lei complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/93, Lei municipal nº 2.123/2008, Decreto 

municipal nº 449/2010 e 009/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013,  bem como por demais normas de 

direito público aplicáveis e pelas regras previstas neste Edital e respectivos anexos, que o integram. 

 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A Concorrência Pública será realizada em sessão pública, na sala de reuniões de licitações, 

localizada no primeiro andar do edifício sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Desembargador 

Epaminondas do Amaral, nº 58, Centro, Iúna-ES, CEP 29.390-000, e os trabalhos serão conduzidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

1.2. Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos, que seguirão o horário de 

Brasília:  

 

I – término do prazo para a entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação, proposta 

técnica e proposta comercial: 09h do dia 09 de agosto de 2021; 

 

II – momento de abertura dos envelopes: 09h; 

 

1.2.1. Depois do horário referido no inciso I do item 1.2, não se admitirá, sob nenhuma hipótese, a 

apresentação de envelopes por novos licitantes. 

 

1.2.2. Caso a sessão pública não se encerre até as 18 horas, a critério da Comissão de Licitação, o ato 

poderá ser suspenso e retomado na primeira ocasião disponível, cientificados os licitantes presentes. 
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1.3. Os envelopes de habilitação, proposta técnica e proposta comercial devem ser autônomos, a serem 

entregues separadamente a Comissão Permanente de Licitação, e, ainda, devem estar lacrados, 

rubricados, e conter na parte externa, além da identificação completa do licitante os seguintes dizeres: 

“Prefeitura Municipal de Iúna – Concorrência Pública nº 032/2021, Registro de Preços, Envelope 1 – 

HABILITAÇÃO”; “Prefeitura Municipal de Iúna – Concorrência Pública nº 032/2021, Registro de Preços,  

Envelope 2 – PROPOSTA TÉCNICA”; e “Prefeitura Municipal de Iúna – Concorrência Pública nº 032/2021, 

Registro de Preços,  Envelope 3 – PROPOSTA COMERCIAL”. 

 

1.3.1. Caso queira, o licitante poderá utilizar o seguinte modelo de etiqueta: 

 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeitura Municipal de Iuna 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
Envelope nº 003 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

1.4. Os documentos poderão ser apresentados em versão original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia 

simples, a ser autenticada por servidor da Administração mediante apresentação do original para 

conferência, desde que seja solicitada até o último dia útil antes da abertura dos envelopes. 

 

1.4.1. Somente será aceito documento original, cópia autenticada ou documento extraído de sítio 

eletrônico legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da CPL. 

 

1.4.2. A validade de certidões obtidas na internet será confirmada pela CPL no momento adequado da 

sessão de julgamento. 

 

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeitura Municipal de Iuna 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

Envelope nº 001 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeitura Municipal de Iuna 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

Envelope nº 002 – PROPOSTA TÉCNICA 
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1.4.3. Para as certidões/documentos que não expressem os respectivos prazos de validade, reputar-se-

ão válidas por sessenta dias, contados de sua emissão, salvo disposição expressa em sentido contrário 

neste Edital. 

 

1.4.4. A aceitação de documentos oriundos de sítio eletrônico fica condicionada à possibilidade de 

verificação de sua autenticidade por meio eletrônico. 

 

1.4.5. Não será aceito qualquer protocolo em substituição aos documentos relacionados neste Edital, 

nem aqueles apresentados através de fax. 

 

1.5. Pedidos de esclarecimento e consultas podem ser formulados até dois dias úteis anteriores à data 

referida no item 1.2 e deverão ser encaminhados por meio eletrônico (licitacao@iuna.es.gov.br), 

telefone  (28-3545-4754) ou, ainda, ser feitos pessoalmente junto a Comissão Permanente de Licitação, 

em dias úteis, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. 

 

1.5.1. Na consulta, deve-se fazer referência ao número do presente Edital. 

 

1.6. Os envelopes dos licitantes que não atenderem às condições de participação de que trata o item 

03 deste edital e àqueles entregues a Comissão após o horário estabelecido no subitem 1.2 deste edital, 

serão disponibilizados aos interessados para devolução. Se não forem retirados nos 10 (dez) dias 

subseqüentes à sessão pública de abertura dos envelopes contendo a habilitação das empresas, 

conforme o subitem 1.2 deste edital, a Comissão os inutilizará independentemente de qualquer aviso 

ou notificação. 

 

1.7. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária informada no momento 

da contratação, e os empenhos serão feitos na medida necessária à cobertura das autorizações de 

fornecimento. 

 

 

2 - OBJETO DO CERTAME: 
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2.1. O presente certame visa o Registro de preços para eventual e futura contratação de 

empresa especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, 

inclusive supervisão e apoio técnico à fiscalização de obras e serviços de engenharia e 

arquitetura, conforme características, condições e quantitativos descritos no anexo 1 deste Edital. 

 

 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

3.1 - Poderão participar desta Licitação somente Empresas que desenvolvam as atividades objeto desta 

licitação e que atendam as exigências deste Edital.  

 

3.2.  Não podem participar do certame interessados que se enquadrem em ao menos uma dessas 

situações: 

 

3.2.1. Estejam constituídas na forma de consórcio;  

 

3.2.2. Estejam cumprindo as sanções previstas no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93 aplicadas por 

qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta; 

 

3.2.3. Estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, imposta pela 

Prefeitura Municipal de Iúna ou por qualquer outro ente da Administração Pública direta ou indireta; 

 

3.2.4. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

 

3.2.5. Não cumpram o disposto no art. 7.º, inciso XXXIII, da Constituição da República; 

 

3.2.6. Estejam enquadradas nas situações previstas nos incisos do art. 9.º da Lei nº 8.666/93 ou no 

art. 90 da Lei Orgânica Municipal, em especial: 

a) que seja ou tenha em seus quadros societários ou como dirigente, administrador ou gerente servidor 

municipal efetivo, contratado, comissionado, eletivo ou temporário; 

b) o autor do projeto básico ou executivo; 

c) a empresa que tenha o autor do projeto como dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

cinco por cento do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado – 

ressalvado o disposto no art. 9.º, § 1.º, da Lei nº 8.666/93; 
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3.2.7. Não cumpram os requisitos de habilitação. 

 

3.3. A participação nesta licitação, que se dá mediante a apresentação dos envelopes de habilitação, 

proposta técnia e proposta comercial, implica a concordância expressa do licitante com todos os termos 

deste edital, bem como de todos seus anexos, de modo que as ressalvas opostas implicarão inabilitação 

ou desclassificação, a depender do caso. 

 

 

4 - CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Para fins de credenciamento junto à Comissão de Licitação, o proponente poderá enviar um 

representante munido de documento que o credencie à participação (Procuração ou Carta Credencial), 

respondendo o mesmo pelo representado. 

 

4.2. O credenciamento ocorrerá na data, local e horário mencionados no item 1.2. 

 

4.3. Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente exibirá à Comissão de 

Licitação qualquer DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO com um original da CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(ANEXO 03 – COM FIRMA RECONHECIDA) que o autorize a participar especificamente desta licitação 

ou PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA, que o autorize a responder pelo proponente, firmar 

declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao presente certame em nome do proponente. 

 

4.4. Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação de cópias dos documentos 

referidos no item 4.4.1. pertinentes à forma de constituição do licitante, a fim de comprovar se o 

outorgante do instrumento procuratório ou da carta credencial possui poderes para tanto. 

 

4.4.1. Para efeito de atendimento ao subitem 4.4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA COMPREENDE: 

 

I. Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou contrato consolidado em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores. Os documentos em apreço 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
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III. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que 

identifique a diretoria em exercício; 

 

IV. Decreto de autorização, caso se trate 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. 

 

V. Documento oficial com foto do sócio administrador da empresa. 

 

4.4.1.1. A Habilitação Jurídica é necessária para aferir se a atividade desenvolvida pelo empresário é 

adequada ao cumprimento do objeto descrito no item 2.1. 

 

4.4.2. Caso o proponente não esteja presente à Sessão Pública, deverá enviar a documentação referida 

no item 4.4.1, devidamente autenticada, dentro do envelope nº 1 (HABILITAÇÃO) 

 

4.4.3. Na hipótese do proponente estar presente à Sessão Pública, a documentação referente ao 

subitem 4.4.1 do edital poderá ser dispensada no envelope n° 1 (HABILITAÇÃO), caso em que os 

documentos devem ser apresentados no ato do credenciamento. 

 

4.4.4. O empresário individual e o diretor ou sócio de pessoa jurídica que comparecerem à sessão de 

abertura dos envelopes são dispensados de apresentar Carta de Credenciamento ou Procuração, desde 

que estes últimos tenham poderes para administrar a sociedade, condição essa que será comprovada 

por meio da apresentação dos documentos de que trata o item 4.4.1, conforme o caso. 

 

4.5. O não cumprimento do item 4.1 ou da parte final do item 4.4.4, não acarretará à inabilitação do 

licitante, podendo, se atendidas as exigências deste Edital, competir em igualdade de condições, porém 

a pessoa será mera portadora dos envelopes, sem direito a voz, a voto ou a responder pelo licitante. 

 

4.6 - Os documentos referentes ao credenciamento de representantes deverão ser apresentados fora 

dos envelopes "01" –habilitação, "02" proposta técnica e "03" proposta comercial. 

 

4.7. Nenhuma empresa ou interessado poderá participar da licitação representando mais de uma 

empresa licitante, seja como sócio, técnico, engenheiro ou nos demais casos, sob pena de inabilitação 

dos licitantes. 



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÕES 
Processo nº 1072/2021. Edital nº 032/2021 

 

  

   

 

 

   

 Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

 

   

 

 

 

5 - DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. A habilitação dos licitantes depende da apresentação, no “envelope 1 – Habilitação”, da 

documentação referida nos itens seguintes, que digam respeito às respectivas realidades 

organizacionais. 

 

5.1.1. A habilitação jurídica dependerá da apresentação de: 

 

I. Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou contrato consolidado em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores. Os documentos em apreço 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

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

identifique a diretoria em exercício; 

 

IV. Decreto de autorização, caso se trate 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. 

 

V. Documento oficial com foto do sócio administrador da empresa. 

 

5.1.1.1. Caso a documentação referida no item 5.1.1. tenha sido apresentada para fins de 

credenciamento, não é preciso incluí-la no “envelope 1 – Habilitação”. 

 

5.1.2. A qualificação econômica - finânceira dependerá da apresentação de: 

 

5.1.2.1. Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da Comarca em que 

estiver sediado o licitante. 
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5.1.2.1.1. Caso o objeto do contrato venha a ser executado por filial, deve-se também apresentar a 

certidão negativa de falência ou concordata em seu favor, sem prejuízo da relativa à matriz. 

 

5.1.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 

no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA –IGP-DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

 

5.1.2.2.1. Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): Publicados em Diário Oficial; ou 

publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (Ltda): por fotocópia do livro Diário, inclusive com 

os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do balanço e das demonstrações 

contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do domicílio da licitante; 

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1.996 Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do livro Diário, inclusive 

com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

do domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;   

d) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

5.1.2.2.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser assinados por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registradas no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

5.1.2.3. Comprovação de boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das seguintes fórmulas, desde 

que o resultado seja igual ou superior a 1,0: 
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  LG =    ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG =                         ATIVO TOTAL____________________________  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

  

LC =    ATIVO CIRCULANTE___ 

                              PASSIVO CIRCULANTE 

 

5.1.2.3.1. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

5.1.2.4. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, devendo ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, na forma da lei, 

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

5.1.3. A regularidade fiscal e trabalhista depende da apresentação dos seguintes documentos: 

 

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

II – Certidão de Regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

emitida pelo Ministério da Fazenda / Procuradoria da Fazenda Nacional / Secretaria da Receita Federal 

do Brasil; 

 

III – Certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado em que sediado o licitante; 

 

IV – Certidão da regularidade para com a Fazenda Pública do Município em que sediado o licitante; 

 

V – Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 

Caixa Econômica Federal – Lei nº 8.036, de 11/05/90, demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos instituídos por lei, ou prova de garantia do juízo de valor suficiente para pagamento do 

débito, quando em litígio; 

 

VI – Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 

642-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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5.1.3.1. As certidões de que trata o item 5.1.3 deverão se referir ao mesmo CNPJ exposto na proposta 

do licitante.  

 

5.1.3.2. Caso o objeto do contrato venha a ser executado por filial, deve-se também apresentar as 

certidões referidas no item 5.1.3 em seu favor, sem prejuízo das relativas à matriz. 

 

5.1.3.3. Aos licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte que não gozem 

de regularidade fiscal será facultada a regularização na forma do § 1.º do art. 43 da Lei complementar 

nº 123/2006. 

 

5.1.4. A qualificação técnica depende da apresentação de: 

 

5.1.4.1. Qualificação técnico-operacional: 

5.1.4.1.1. Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa (art. 30, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

[...] 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 

5.1.4.1.2. Na hipótese de a licitante ter seu Registro no CREA/CAU de outro Estado, deverá apresentar 

no ato da assinatura do CONTRATO/ATA o “VISTO” do seu Registro no CREA/CAU do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do art. 58 da Lei 5.194/66, na forma da Resolução 413/97 do CONFEA. 

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 

[...] 

Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, 

exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro. 

 

Resolução nº 413, de 27 de junho de 1997 

Dispõe sobre o visto em registro de pessoa jurídica. 

[...] 

 

5.1.4.1.3. Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de 

características semelhantes aos indicados neste Projeto Básico, considerando-se as parcelas de maior 
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relevância e quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação será feita por meio de 

apresentação de Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA/CAU, devidamente 

assinado e carimbado pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante. 

5.1.4.1.4. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a serviços em 

andamento. 

5.1.4.1.5. O licitante deve preencher o ANEXO V do termo de referência - Quadro 01 – Relação dos 

serviços executados pelo proponente compatíveis com o objeto da licitação. 

5.1.4.1.6. As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional da 

licitante, na forma do art. 30, II c/c P. 2., da Lei Federal n. 8.666/93, são, cumulativamente: 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

[...] 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

[...] 

§2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo 

anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994). 

 

Tabela 08 - Qualificação técnico operacional. 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 
MÍNIMA DE 
ATESTADOS 

   

1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS   

  LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE 1,00 

  LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 1,00 

  IMAGENS DIGITAIS COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO (ORTOIMAGEM) 1,00 
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  SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT 1,00 

  SONDAGEM ROTATIVA 1,00 

  ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS 1,00 

  ESTUDOS HIDROLÓGICOS COM MODELAGEM COMPUTACIONAL 1,00 

      

2 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA   

  PROJETO GEOMÉTRICO 1,00 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,00 

  PROJETO DE DRENAGEM E OAC 1,00 

  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1,00 

  PROJETO DE SINALIZAÇÃO 1,00 

  PROJETO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA 1,00 

      

3 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL  

  PROJETO GEOMÉTRICO 1,00 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,00 

  PROJETO DE DRENAGEM E OAC 1,00 

  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1,00 

  PROJETO DE SINALIZAÇÃO 1,00 

  PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 1,00 

      

4 PROJETOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA   

  PROJETO DE INTERSEÇÃO 1,00 

  PROJETO DE MACRODRENAGEM 1,00 

      

5 PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENÇÕES   

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM MUROS DE ARRIMOS 1,00 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM SOLOS REFORÇADOS OU SOLOS 
GRAMPEADOS 

1,00 
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  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM CORTINAS ATIRANTADAS 1,00 

  PROJETO DE PONTES, PASSARELAS OU VIADUTOS (CONSTRUÇÃO) 1,00 

  PROJETO DE PONTES OU VIADUTOS (RECUPERAÇÃO FUNCIONAL OU 
ESTRUTURAL) 

1,00 

   

6 ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS   

  ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA 1,00 

  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA 1,00 

  RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA 1,00 

      

7 PROJETOS DE SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)   

  PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1,00 

  PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO 1,00 

  PROJETO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 1,00 

  PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 1,00 

  PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 1,00 

      

8 PLANOS MUNICIPAIS   

  PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR 1,00 

  PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - PDAD 1,00 

      

9 PROJETOS PARA EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS   

  PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 

  PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 1,00 

  PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 

  PROJETO REDES ELÉTRICAS 1,00 

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,00 

      

10 PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ESPORTIVOS   
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  PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 

  PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 1,00 

  PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 

  PROJETO REDES ELÉTRICAS 1,00 

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,00 

      

11 PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS   

  PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 

  PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 1,00 

  PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 

  PROJETO REDES ELÉTRICAS 1,00 

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,00 

      

12 PROJETOS PARA EDIFÍCIOS HOSPITALARES E SAÚDE   

  PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 

  PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 1,00 

  PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 

  PROJETO REDES ELÉTRICAS 1,00 

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,00 

   

13 PROJETOS PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES   

  PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 

  PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 1,00 

  PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 

  PROJETO REDES ELÉTRICAS 1,00 

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,00 

      

14 IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO   
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  PROJETO ELÉTRICO 1,00 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,00 

  PROJETO DE DRENAGEM 1,00 

  PROJETO DE URBANISMO 1,00 

  PROJETO DE PAISAGISMO 1,00 

  MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D) 1,00 

      

15 SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS   

  OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1,00 

  OBRAS DE EDIFICAÇÕES 1,00 

  OBRAS DE SANEAMENTO 1,00 

  OBRAS DE CONTENÇÕES 1,00 

      

16 PROJETOS EXECUTIVOS EM BUILDING INFORMATION MODELLING – BIM   

  PROJETOS EXECUTIVOS EM BUILDING INFORMATION MODELLING – BIM 1,00 

 

5.1.4.2. Qualificação técnico-profissional: 

5.1.4.2.1. Registro ou Inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da 

empresa. 

5.1.4.2.2. Para a comprovação de vínculo do(s) profissional(is) indicado(s) na Equipe Técnica serão 

aceitos registros em carteira ou contratos com registro em cartório e/ou no CREA ou CAU, de acordo 

com a especialidade do profissional. 

5.1.4.2.3. Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissionais devidamente 

reconhecidos pelo CREA e/ou CAU, de nível superior, e que seja(m) detentor(es) de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de características semelhantes aos indicados 

abaixo, no formato do art. 30, §1, da Lei Federal n. 8.666/93. 
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Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

[...] 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 

da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; (Grifo nosso). 

[...] 

§1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 

as exigências a:                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, 

de 1994). (Grifo nosso). 

 

5.1.4.2.4. Leva em consideração a experiência específica da equipe, conforme tabela a seguir: 

Tabela 09 - Experiência específica da equipe. 

P1 
COORDENADOR 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  

  INFRAESTRUTURA VIÁRIA E SANEAMENTO 

  PROJETO GEOMÉTRICO DE VIA URBANA 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE VIA URBANA 

  PROJETO DE DRENAGEM E OAC DE VIA URBANA 

  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA 

  PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA 

  PROJETO GEOMÉTRICO DE RODOVIA 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE RODOVIA 
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  PROJETO DE DRENAGEM E OAC DE RODOVIA 

  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA 

  PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIA 

  PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE RODOVIA 

  PROJETO DE INTERSEÇÃO 

  PROJETO DE MACRODRENAGEM 

  PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

  PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO 

  PROJETO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 

  PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 

  PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 

  

  ESTRUTURAS PREDIAIS, CONTENÇÕES E OAE 

  PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS 

  PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS ESPORTIVOS 

  
PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES E 
SAÚDE 

  PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM MUROS DE ARRIMOS 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM SOLOS REFORÇADOS OU SOLOS GRAMPEADOS 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM CORTINAS ATIRANTADAS 

  PROJETO DE PONTES, PASSARELAS OU VIADUTOS (CONSTRUÇÃO) 

  PROJETO DE PONTES OU VIADUTOS (RECUPERAÇÃO FUNCIONAL OU ESTRUTURAL) 

  

  MEIO AMBIENTE 

  ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA 

  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA 
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  RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA 

  

  PLANOS MUNICIPAIS 

  PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR 

  PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - PDAD 

  

  SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

  OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

  OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

  OBRAS DE SANEAMENTO 

  OBRAS DE CONTENÇÕES 

  

  PROJETOS EXECUTIVOS EM BUILDING INFORMATION MODELLING – BIM 

  PROJETOS EXECUTIVOS EM BUILDING INFORMATION MODELLING – BIM 

  

P2 
INFRAESTRUTURA VIÁRIA E SANEAMENTO 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  PROJETO GEOMÉTRICO DE VIA URBANA 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE VIA URBANA 

  PROJETO DE DRENAGEM E OAC DE VIA URBANA 

  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA 

  PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA 

  PROJETO GEOMÉTRICO DE RODOVIA 

  PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE RODOVIA 

  PROJETO DE DRENAGEM E OAC DE RODOVIA 

  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA 

  PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIA 

  PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE RODOVIA 

  PROJETO DE INTERSEÇÃO 
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  PROJETO DE MACRODRENAGEM 

  PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

  PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO 

  PROJETO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 

  PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 

  PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 

    

P3 
ESTRUTURAS PREDIAIS, CONTENÇÕES E OAE 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS 

  PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS ESPORTIVOS 

  
PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES E 
SAÚDE 

  PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM MUROS DE ARRIMOS 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM SOLOS REFORÇADOS OU SOLOS GRAMPEADOS 

  PROJETO DE CONTENÇÕES EM ESTRUTURA COM CORTINAS ATIRANTADAS 

  PROJETO DE PONTES, PASSARELAS OU VIADUTOS (CONSTRUÇÃO) 

  PROJETO DE PONTES OU VIADUTOS (RECUPERAÇÃO FUNCIONAL OU ESTRUTURAL) 

    

P4 
MEIO AMBIENTE 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA 

  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA 

  RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA 

    

P5 
PLANOS MUNICIPAIS 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR 



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÕES 
Processo nº 1072/2021. Edital nº 032/2021 

 

  

   

 

 

   

 Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

 

   

 

  PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - PDAD 

    

P6 
ELÉTRICO E AFINS 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  
PROJETO DE REDES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
EDUCACIONAIS 

  
PROJETO DE REDES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
ESPORTIVOS 

  
PROJETO DE REDES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
PROJETO DE REDES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
HOSPITALARES E SAÚDE 

  
PROJETO DE REDES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PARQUES DE 
EXPOSIÇÕES 

  PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 PROJETO ELÉTRICO DE IMPLEMENTOS EXTERNOS 

  

P7 
ARQUITETURA E URBANISMO 
(ARQUITETO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 

  
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
EDUCACIONAIS 

  PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS ESPORTIVOS 

  
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS 
HOSPITALARES E SAÚDE 

  
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PARQUES DE 
EXPOSIÇÕES 

  PROJETO DE URBANISMO 

  PROJETO DE PAISAGISMO 

  MAQUETE ELETRÔNICA 

    

P8 
SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
(ENGENHEIRO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 10 ANOS) 
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  OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

  OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

  OBRAS DE SANEAMENTO 

  OBRAS DE CONTENÇÕES 

 

5.1.4.2.5. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a serviços em 

andamento. 

5.1.5. Demais documentos: 

 

5.1.5.1. Para a empresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federação, exigir-se-á o 

visto do CREA-ES e/ou CAU-ES, como condição de habilitação da licitante para o certame. Os atestados 

de capacidade técnica profissional caso não sejam do Estado do Espírito Santo, deverão ser vistados 

pela entidade do estado onde foi executado o serviço e também pelas entidades competentes CREA-ES 

e/ou CAU-ES, quando declarada a licitante vencedora / assinatura do contrato/ata. 

5.1.5.2. O licitante deve preencher o ANEXO V do termo de referência, Quadro 02 – Relação dos Serviços 

Executados Pelos Profissionais Detentores De Atestado de Responsabilidade Técnica Por Execução De 

Serviços Compatíveis Com o Objeto Da Licitação e Quadro 03 - Relação o Vinculação da Equipe. 

5.1.5.3. Declaração do (s) Responsável (is) Técnico (s) aceitando a sua indicação realizada pelo licitante, 

para cada profissional constante do ANEXO V do termo de referência, Quadro 03. 

5.1.5.4. Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição da República (anexo 5).  

 

5.1.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir integralmente das 

benesses previstas nos artigos 42 a 45 da Lei complementar nº 123/2006 deverão comprovar essa 

condição por meio de declaração de que não paira sobre o licitante nenhum dos impedimentos previstos 

no § 4.º do art. 3.º da Lei complementar nº 123/2006 (anexo 6) e ainda, comprovação de que se 

enquadra nos limites estabelecidos pelos incisos I e II do caput do art. 3º desta mesma lei.  

 

5.1.7. O licitante poderá deixar de apresentar parte dos documentos de habilitação se tiver Certificado 

de Registro Cadastral (CRC), expedido na forma do anexo 7, assegurado aos demais licitantes o direito 

de acesso aos dados nele constantes. 
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5.1.7.1. Os documentos referidos no CRC, desde que dentro dos respectivos prazos de validade, não 

precisam ser reapresentados no “envelope 1 – Habilitação”. 

 

5.1.7.2. Os documentos não referidos no CRC do licitante que sejam necessários para a habilitação 

nesta licitação – ou que, apesar de referidos, estejam vencidos – devem ser apresentados dentro do 

“envelope 1 – Habilitação”. 

 

5.1.7.3. O licitante que quiser utilizar o CRC deverá apresentá-lo no “envelope 1 – Habilitação” 

acompanhado de declaração de inexistência de fato superveniente à expedição do CRC que impeça sua 

participação no certame (anexo 04) e, ainda, a documentação a que se refere o item 5.1.7.2. 

 

5.1.7.4. A apresentação de CRC não exime o licitante que queira credenciar representante de cumprir 

fielmente os trâmites previstos nos item 4 - credenciamento. 

 

5.1.8. O licitante deverá informar, na forma do anexo 8 (DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO), 

eventual relação matrimonial, de união estável ou de parentesco em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, entre o próprio licitante (se pessoa natural), seus sócios, 

dirigentes, administradores ou gerentes, com qualquer servidor público do Município de Iúna ocupante 

de cargo eletivo, comissionado, efetivo, temporário ou contratado. 

 

5.1.9. A existência da relação prevista no item 5.1.8 não impede a participação do licitante no certame, 

porém deve ser informada para fins de controle. 

 

5.1.10. A falta da declaração informada acima, será sanada através de diligência feita pela CPL. 

 

5.1.11. Caso haja o vínculo referido no item 5.1.8, promover-se-á, logo que possível, a disponibilização 

de tal informação no site da Prefeitura Municipal de Iúna (www.iuna.es.gov.br), no link pertinente à 

presente licitação, franqueado o acesso público. 

 

5.1.12. Se o vínculo de parentesco, união estável ou matrimônio estiver estabelecido com membro da 

Comissão Permanente de Licitação, o servidor se afastará dos trabalhos de assessoramento assim que 

descoberto o fato, o que deverá constar nos autos.  
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5.1.13. A omissão de eventual relação prevista no item 5.1.8 levará à aplicação ao licitante de multa de 

0,5% (meio por cento) do valor de sua proposta e, se caracterizada má-fé, a pena cominada no item 

10.1.3. 

 

5.1.9. O licitante poderá apresentar a Declaração de renúncia ao prazo recursal (anexo 09). Esta 

declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites licitatórios. 

 

 

6 - PROPOSTA TÉCNICA 

 

6.1. A proposta técnica será apresentada no “Envelope 02 – Proposta Técnica” a ser formulada 

conforme referido no item 23.2.2. do anexo 01 A – Termo de Referência. 

 

6.2. As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com os critérios apresentados no item 23.2.2. do 

anexo 01 A – Termo de Referência. 

 

 

7 - PROPOSTA COMERCIAL  

 

7.1. A proposta comercial será apresentada no “envelope 3 – Proposta Comercial” a ser formulada 

conforme modelo proposta automática, item 6.9, ou modelo referido no anexo 2  em uma via, digitada 

ou datilografada, que contenha a identificação do licitante (Razão Social e CNPJ), datada, assinada e se 

possível carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

 

7.1.1. A proposta comercial consignará, ainda, o seguinte: 

 

I – discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no anexo 01 B - 

Lotes; 

 

II – validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias – contados da data marcada 

para abertura da licitação; 

 

III – quantidade e preço unitário, vedada a oferta de quantidade inferior, devendo o preço unitário ser 

cotado em Real com utilização de até duas casas decimais após a vírgula (R$X,XX). O valor total deverá 

vir redigido por extenso. 
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IV – Composições de preços unitários, conforme anexo VI do termo de referência. 

 

7.1.2. O licitante deve indicar os preços unitários e totais de cada um dos itens relacionados 

na proposta. 

 

7.1.3. Em eventual divergência entre a indicação numérica do preço e sua referência por extenso, 

prevalecerá este último. 

 

7.1.4. As propostas feitas no programa automático da E&L estão dispensadas do valor redigido por 

extenso. 

 

7.2. O preço ofertado incluirá todos os custos inerentes à contratação, dentre eles os encargos sociais, 

impostos, taxas, seguros, licenças, hospedagens, fretes, motorista e outros custos relacionados aos 

serviços, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para 

pagar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob 

qualquer pretexto.  

 

7.3. Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, 

ou não previstas neste edital. 

 

7.4. As propostas terão que trazer as expressões contidas no Anexo 1 - B, não usando sinônimos 

técnicos ou omissões referentes à especificação do objeto. 

 

7.5. Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item. 

 

7.6. O licitante poderá apresentar ‘proposta automática’ gerada pelo programa da E&L, gravada em CD-

ROM ou pendrive. A mídia digital deve ser apresentada dentro do ‘Envelope 1 – Proposta’. A proposta 

impressa será a gerada pelo programa (proposta automática) – item facultativo.  

  

7.6.1. O arquivo da proposta automática será fornecido pelo setor de licitação através de requerimento 

via e-mail constando os dados da empresa que irá participar do certame. 
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7.7. Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços incompatíveis com os critérios 

apontados no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, bem como as que consignem preços superiores àqueles 

praticados no mercado. 

 

7.8. Art. 48, II, da Lei nº 8.666/93 - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato.  

 

7.8.1. O valor máximo que a administração se dispõe a pagar consta na planilha de custos - anexo IV 

do termo de referência. 

 

7.9. Os preços globais e unitários máximos são os da planilha de custos referenciados prevista no anexo 

IV do termo de referência. 

 

7.9.1. As propostas que consignarem preços unitários ou global superiores aos previstos na 

planilha de custos referenciados serão desclassificadas. 

 

7.10. Para assinatura do contrato, a empresa deverá informar número de conta corrente e agência para 

efeito de pagamento. 

7.11. As propostas comerciais serão avaliadas de acordo com os critérios apresentados no item 23.2.1. 

do anexo 01 A – Termo de referência. 

 

 

8 - JULGAMENTO 

 

8.1. Os documentos retirados do envelope “HABILITAÇÃO” serão rubricados pela Comissão Permanente 

de Licitação e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame deste no 

local. 

 

8.2. A Comissão Permanente de Licitação verificará a documentação dos envelopes “HABILITAÇÃO” de 

todas as empresas licitantes. 
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8.3. Caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a qualquer uma 

das sessões a fim de que tenha melhores condições para analisar a documentação apresentada, 

marcando nova data e horário em que voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos. 

 

8.4. O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela Comissão, não 

impedirá sua realização. 

 

8.5. É facultado à comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar à instauração do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deverá constar originariamente nos envelopes de 

habilitação, proposta técnica e proposta comercial. 

 

8.6. O resultado da HABILITAÇÃO será comunicado aos licitantes após o encerramento desta primeira 

fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em 

nova data, a ser definida pela CPL. 

 

8.7. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 

HABILITAÇÃO, a CPL procederá à verificação das “PROPOSTAS TÉCNICAS” dos licitantes habilitados, 

que serão analisadas após o encerramento dos procedimentos relativos àquela fase. Caso contrário, 

serão observados os prazos legais para interposição de recursos. 

 

8.8. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas técnicas, não cabe 

desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 

só conhecidos após o julgamento. 

 

8.9. Para o julgamento da presente licitação será adotada o critério do tipo técnica e preço global. 

 

8.9.1. Será declarada vencedora a empresa com a maior nota final. 

 

8.10. Os membros da Comissão de Licitação procederão à rubrica nas “PROPOSTAS TÉCNICAS” das 

licitantes habilitadas, dando vista aos representantes das licitantes para que estes também as 

rubriquem.   

  

8.11. A análise das propostas técnicas será realizada por uma Comissão Técnica criada exclusivamente 

para este fim, que terá um prazo, definido em ata, para divulgar o resultado.  
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8.12. A sessão será suspensa e lavrada a ata, informando o dia e horário para continuação do 

procedimento licitatório a qual será comunicado aos representantes o resultado da análise das propostas 

técnicas. 

 

8.13. A pontuação da proposta técnica será dado de acordo com o critério descrito no item 23.2.2. do  

anexo 01 A -Termo de Referência.  

 

8.14. O resultado do julgamento da PROPOSTA TÉCNICA será comunicado aos licitantes após o 

encerramento desta fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos 

respectivos envelopes ou em nova data, a ser definida pela CPL. 

 

8.15. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 

PROPOSTA TÉCNICA, a CPL fará a abertura do envelope nº3, Proposta de Preços, com circulação das 

propostas para o exame por parte de todos os presentes e aposição das rubricas. 

 

8.16. Além dos requisitos exigidos no item 7 deste edital, a proposta de preços será julgada pela 

Comissão de Licitação respeitando os critérios dos subitens seguintes. 

 

8.17. A análise de julgamento das propostas será realizada em duas fases: 

 

8.17.1. FASE ELIMINATÓRIA – serão desclassificadas as propostas que: 

 

I – estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a 

permitir a perfeita identificação do serviço licitado. 

 

II – conterem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital de Licitação. 

 

III – preços ou vantagens baseadas em proposta (s) de outra (s) Empresa (s). 

 

IV - desconformes ou incompatíveis, com preços simbólicos, irrisórios ou negativos. 

 

V – Contenham vantagens não previstas neste Edital. 

 

8.17.2 – FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
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8.17.2.1 – Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores propostos, 

reservando-se à Comissão de Licitação o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

 

a – O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

 

b – O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto 

pelo corrigido. 

 

c – A falta, na proposta, de data, valor por extenso, rubrica, assinatura, indicação de endereço, físico 

ou virtual, validade, telefone, poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de 

abertura dos envelopes com poderes para esse fim. 

 

d – A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes 

dos documentos apresentados dentro do envelope “Habilitação”. 

 

8.18. A licitante receberá a pontuação da Proposta comercial de acordo com o item 23.2.1. do anexo 

01 A - Termo de Referência. 

 

8.19. Será considerado vencedor o licitante com a maior nota final, calculada de acordo com os critérios 

do item 23.2.4. do anexo 01 A - Termo de Referência.  

 

8.20. Havendo empate nas pontuações finais, depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º, artigo 

3º da Lei 8.666/93, o certame será decidido através de sorteio a ser realizado na hora, na presença de 

todos os representantes presentes à reunião. 

 

8.21. Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei Complementar nº 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) – 

as prescrições dos artigos 44 ao 45. 

 

8.22. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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8.23. O resultado do julgamento da PROPOSTA COMERCIAL será comunicado aos licitantes após o 

encerramento desta fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos 

respectivos envelopes ou em nova data, a ser definida pela CPL. 

 

8.24. A Comissão Permanente de Licitação lavrará a ata da reunião de abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA COMERCIAL”, da qual constarão: registro da 

documentação, propostas técnicas e propostas comerciais recebidas; informações das propostas não 

abertas se houver; informações das decisões proferidas e demais ocorrências no momento da reunião. 

 

8.25. Não serão levadas em consideração pela Comissão Permanente de Licitação, tanto na fase de 

habilitação e classificação, como na fase posterior à adjudicação do objeto licitado, quaisquer consultas, 

pleitos ou reclamações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou 

transcritas em ata. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 

 

8.26. Caso o licitante não se faça presente às sessões de julgamento dos trabalhos licitatórios, o mesmo 

receberá as informações referente às etapas do julgamento da licitação via e-mail.   

 

 

9 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Caberá recurso na forma e nos casos previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/93, dirigidos à Comissão 

Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

9.2. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento. 

 

9.3. Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 

 

9.3.1. Serem dirigidos por escrito, exclusivamente, à Comissão Permanente de Licitação, digitados ou 

datilografados, devidamente fundamentados, com clara indicação do ponto contra que se recorre e, se 

for o caso, acompanhados de documentação pertinente à comprovação das alegações recursais; 

 

9.3.2. Serem assinados pelo próprio licitante, se o recorrente for empresário individual, por sócio 

administrador, diretor ou gerente, se pessoa jurídica, ou por procurador (mandatário), para quaisquer 

as situações; 
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9.3.2.1. Não serão conhecidos os recursos desacompanhados de documentos necessários à 

identificação de seu subscritor, bem como aqueles que atestem sua condição de administrador, gerente 

ou diretor de pessoa jurídica ou de procurador, de empresário individual ou coletivo. 

 

9.3.3. Os recursos deverão ser apresentados na Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e 

Finanças, por meio do Setor de Protocolo, se forem intempestivos, não serão conhecidos. 

 

9.3.3.1. Os recursos enviados por fax e ou internet não serão admitidos, bem como aqueles 

apresentados em cópia simples. 

 

9.4. Interposto o recurso, os demais licitantes serão comunicados de que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse prazo, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de 

Licitação, poderá no mesmo prazo, reconsiderar a sua decisão ou mantê-la, caso em que remeterá os 

autos à autoridade superior. 

 

9.4.1. Tanto nos casos de acolhimento quanto de rejeição do recurso, a decisão da Comissão 

Permanente de Licitação será fundamentada. 

 

9.5. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, ficam os autos desta Licitação com 

vista franqueada aos interessados. 

 

 

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

 

10.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, quais sejam: 

 

10.1.1. Advertência; 

 

10.1.2. Multa:  

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado 

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão 

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
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c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da proposta vencedora, 

limitado a 15% (quinze por cento), no caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar 

o contrato/ata ou deixar de apresentar os documentos exigidos para o mesmo. 

 

10.1.3. Suspensão: A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, por até 2 anos, quando, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade 

da sua proposta: 

a) não celebrar o contrato/ata no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer da multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 

 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

 

10.2. Na aplicação das penalidades  previstas neste edital, a administração considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as 

e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do 

que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

10.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme 

previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções 

e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações 

posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

10.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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10.5. A aplicação de qualquer sanção administrativa ou penalidade dependerá de prévio processo 

administrativo, em que será garantido a ampla defesa e contraditório, observando-se o procedimento 

da legislação de regência, especialmente a Lei de Licitações. 

 

10.6. A aplicação de multa não impedirá que o contratante rescinda unilateralmente o contrato ou 

aplique outras sanções cabíveis. 

 

 

11 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

11.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por escrito, o presente edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

 

11.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante 

que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, com 

relação as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso. 

 

11.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Licitação, 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

11.4. A impugnação interposta será imediatamente comunicada à Comissão Permanente de Licitação, 

logo após ter sido protocolizada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura. 

 

11.5. O conhecimento da impugnação está condicionado ao preenchimento dos mesmos critérios 

previstos para os recursos nos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.3 e 9.3.3.1 deste edital. 

 

11.6. Oposta a impugnação, a Comissão Permanente de Licitação decidirá fundamentadamente acerca 

de sua aceitabilidade e, se conhecida, de seu teor, poderá, se necessário, consultar agentes e 

autoridades municipais. 
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11.6.1. As decisões da Comissão Permanente de Licitação sobre a impugnação – seja pelo não 

conhecimento, ou, se conhecida, pelo acolhimento ou não acolhimento – dependem de ratificação pela 

autoridade superior. 

 

11.6.2. O resultado e a resposta da Comissão de Licitação aos esclarecimentos e impugnações será 

divulgado mediante publicação nas páginas web da Prefeitura Municipal de Iúna, no endereço 

www.iuna.es.gov.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar 

o endereço para a obtenção das informações prestadas. 

 

11.7. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, caso em que será reaberto o prazo mínimo para entrega dos envelopes, exceto 

se a alteração não afetar a formulação das propostas.   

 

 

12 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

12.1. O julgamento das propostas e o resultado apurado pela Comissão Permanente de Licitação serão 

submetidos à autoridade competente para deliberação quanto a sua homologação, após o que se 

procederá à adjudicação do objeto da licitação. 

 

 

13 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

13.1. As condições de execução consta no anexo 01 - A – Termo de referência. 

 

13.2.  A Administração se reserva o direito de majorar ou reduzir o quantitativo contratado em 

conformidade com a Lei n° 8.666/93. 

 

 

14 – PAGAMENTO 

 

14.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação 

à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter 

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

http://www.iuna.es.gov.br/
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14.2. 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. 

 

14.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 

pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

14.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco 

por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no 

verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o 

recebimento e conferência dos mesmos. 

 

14.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo 

pagamento. 

 

14.5. Como condição para realização do pagamento, o contratado deverá apresentar NFe (Nota Fiscal 

eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e 

Justiça do Trabalho. 

 

14.5.1. Apresentar ainda, declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assinada, 

juntamente com relação dos funcionários vinculados ao contrato, com comprovação de recolhimento 

dos encargos, como GFIP e/ou SEFIP. 

 

14.6. Demais informações do pagamento constante no termo de referência. 

 

 

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A Prefeitura Municipal de Iúna, inclusive por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 

reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade 

dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 

 

15.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 
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15.3. Os membros da Comissão de Licitação solicitarão em qualquer época ou oportunidade, 

informações complementares, se julgar necessário. 

 

15.4. Se necessário, serão convidados a assessorar e colaborar com a Comissão de Licitação qualquer 

servidor da Administração municipal, bem como profissionais de reconhecida competência técnica, não 

vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes. 

 

15.5. Este Edital será regido pelas regras e princípios de direito público, pela Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

 

15.6. A Comissão de Licitação fornecerá aos interessados todos os elementos necessários à elaboração 

da proposta. 

 

15.7. O presente edital poderá ser anulado ou revogado por autoridade competente, devido a razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer 

escrito e fundamentado, conforme previsto no artigo 49 da Lei 8.666/93. 

 

15.8. As dúvidas que surgirem durante as sessões, serão resolvidas pela Comissão Permanente de 

Licitação, na presença dos licitantes ou deixadas para posterior deliberações, devendo os atos ser 

registrados em ata. 

 

15.9. Caso a data marcada para a presente licitação coincida com feriado ou ponto facultativo decretado 

pela Prefeitura Municipal, será a mesma realizada no primeiro dia útil posterior, permanecendo o mesmo 

horário e local. 

 

15.10. O presente edital e seus anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura Municipal de Iúna, antes 

de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, 

atendido o que estabelece o art. 21, § 4º , da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 

adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das propostas e documentos de 

habilitação. 

 

15.11. Cópia deste edital e seus anexos poderá ser obtida pelos interessados, no site 

www.iuna.es.gov.br e/o e-mail: licitacao@iuna.es.gov.br. 

 

http://www.iuna.es.gov.br/
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15.12. A administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, 

senão aquelas que estiverem rubricadas pela Comissão de Licitação, ou sua cópia fiel. 

 

15.13. A solicitação de vistas ao processo licitatório deverá ser requerida, por intermédio de petição 

escrita dirigida ao Setor de Licitação e protocolada na Prefeitura Municipal de Iúna. 

 

15.13.1. A realização de vistas ao processo licitatório ocorrerá imediatamente após a liberação da 

solicitação protocolada. 

 

15.14. As sessões da licitação poderão ser transmitidas ao vivo pelo site do município. Desde já, ficam 

os licitantes cientes da exposição de sua imagem na internet, não podendo alegar desconhecimento ou 

negativa de divulgação da mídia. 

 

15.15. O presente certame licitatório destina-se à formação de registro de preços e não obriga o 

Município a firmar contratações dele decorrentes, de modo que pode haver outras formas de 

contratação, desde que admitidas na legislação, para a aquisição dos mesmos produtos/serviços cujos 

preços se pretende registrar por meio deste certame, assegurada ao subscritor da Ata de Registro de 

Preços, em igualdade de condições, preferência na contratação. 

15.15.1. Salvo previsão em contrário no anexo 1, não há quantidade mínima a ser adquirida por meio 

deste registro de preços. 

15.16. Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, 

durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e haja anuência do subscritor da 

Ata de Registro de Preços. 

15.17. Os órgãos, entidades e instituições do Poder Executivo Municipal ou de outros Poderes do 

Governo do ES ou de outros Governos Estaduais, Municipais ou Federal, que não participaram do 

registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, na condição de caronas, 

deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gestor da Ata, para que este indique os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, observada a ordem de classificação. 

15.17.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecias, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional (carona), independentemente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 
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15.17.2. As aquisições ou contratações adicionais (de caronas) não poderão exceder, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo licitado na ata para o órgão gerenciador e demais participantes. 

15.17.2.1. Por se tratar de contratação cujo julgamento é preço global, a adesão da ata será em sua 

integralidade. 

15.17.3. Os contratos firmados entre os órgãos e entidades caronas deste registro de preços e o 

fornecedor deverão estar em conformidade com o disposto no item 15.19 deste edital. 

15.18. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará sua inabilitação ou desclassificação, 

a depender do caso, ou, se já assinada a Ata, sua rescisão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

15.18.1. A aplicação do disposto no item 15.18, bem como a rescisão da Ata por outros motivos, autoriza 

a convocação dos demais licitantes, na ordem de classificação, observadas todas as condições de 

aceitabilidade de propostas e habilitação de licitantes.  

15.19. Os atos referentes a este procedimento licitatório e às contratações que lhe forem decorrentes 

serão comunicados aos licitantes e aos contratados pelos meios informados pelo licitante: endereço 

físico, endereço eletrônico (e-mail) e telefone. Se houver fac-símile, deve este ser indicado. Tais dados 

serão utilizados pela Administração para realização de comunicações destinadas ao licitante/contratado, 

ressalvadas as situações em que a Lei exige a publicação em órgão de imprensa oficial. 

15.19.1. A eventual modificação de endereço, e-mail, telefone ou fac-símile obriga o contratado a 

informá-la à Administração, o que será feito mediante petição a ser protocolada na Prefeitura Municipal, 

em que se faça referência ao número deste processo e da Ata de Registro de Preços. 

 

15.20. Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 

 

15.20.1. Anexo 1 –  A - Termo de Referência; 

Anexo I – Modelo de relatório de fiscalização; 

Anexo II – Modelo de notificação; 

Anexo III – Tabela  de quantitativos estimados; 

Anexo IV – Tabela referencial; 

Anexo V – Quadro de índices; 

Anexo VI – Composição de preços unitários; 
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Anexo VII – Tabela referencial – Composição de preços unitários. 

15.20.2. Anexo 1 – B – Lotes; 

15.20.3. Anexo 2 – Modelo da Proposta de Preços; 

15.20.4. Anexo 3 – Modelo de Credenciamento; 

15.20.5. Anexo 4 – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente à expedição do CRC 

que Impeça a Participação no Certame; 

15.20.6. Anexo 5 – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Art. 7.º, inciso XXXIII, da Constituição 

Habilitação; 

15.20.7. Anexo 6 - Modelo de Declaração de ausência de motivo que impeça ME/EPP de gozar dos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; 

15.20.8. Anexo 7 – Condições para Expedição de Certificado de Registro Cadastral (CRC); 

15.20.9. Anexo 8 – Declaração de Relação de Parentesco;  

15.20.10. Anexo 9 – Declaração de renúncia ao prazo recursal;  

15.20.11. Anexo 10 – Minuta da ata de registro de preços; 

15.20.12 - Anexo 11 - Minuta Contratual.  

 

 

Iúna / ES, 21 de junho de 2021. 

 

 

Renata Aparecida Areas Amorim 

Presidente da CPL 

 

 

Edinéia da Costa Fernandes 

Membro da CPL 

 

 

Marcos Antônio Ramos 

Membro da CPL 
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ANEXO 1 - A 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

Segue arquivo apartado deste edital. 
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ANEXO 1 – B 
 

LOTES 
 

 

 
Segue arquivo apartado deste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÕES 
Processo nº 1072/2021. Edital nº 032/2021 

 

  

   

 

 

   

 Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

 

   

 

ANEXO 02 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2021 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL: [preenchimento obrigatório]  

 

CNPJ: [preenchimento obrigatório] 

 

ENDEREÇO: [preenchimento obrigatório] 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): [preenchimento obrigatório] 

 

TELEFONE: [preenchimento obrigatório] 

 

FAC-SÍMILE: [preenchimento facultativo] 

 

(LOCAL E DATA)                  ,       de                        de 2021. [preenchimento obrigatório] 

 

 

Seguem anexos nossos preços para participação no presente certame.  

 

A validade desta proposta é de .............. dias. [lembre-se de que o prazo mínimo de validade da 

proposta é de 90 dias] 

LOTE 01 (único) 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. UNT. TOTAL 

      

VALOR TOTAL DO LOTE – R$  

Valor total por extenso: 
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Obs: *Utilizar o anexo 01 B – Lotes para confecção da planilha de preços. 
       *Apresentar também a Composições de preços unitários, conforme anexo VI do termo de 

referência. 

       * Para facilitar a confecção da proposta o licitante poderá apresentar ‘proposta automática’ gerada 

pelo programa da E&L, conforme item 7.6 do edital. 

 

 

 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 03 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
 

 
 

EMPRESA PROPONENTE 
LOCAL E DATA 

 
 

 
ASSUNTO : Credencial de representação para a Licitação no 032/2021, modalidade Concorrência Pública. 

 

 
 

 
À  PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

 

 
 

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

__________________________ 
____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  

vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 
_________________ (apresentar o original), CPF nº ________, endereço __________, profissão 

_________, estado civil, __________, é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa 
jurídica acima citada durante a realização da licitação em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos 

lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes 

ao certame. 
 

 
 

 

 
 

 
(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

(Nome da Proponente) 

 
 
Obs.: Este documento deverá ter reconhecimento de firma em Cartório. 
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ANEXO 04 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À EXPEDIÇÃO DO 

CRC QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 
 

 
 

Cidade XXXX,           de                  de 2021. 

 
 

A 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - PMI 

 
 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 
 

O licitante _________________, estabelecido à __________(Endereço Completo)__________, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis a 

inexistência de fato superveniente à expedição do Certificado de Registro Cadastral, ora apresentado 

para fins de habilitação, que o impeça de participar da Licitação nº 032/2021, modalidade Concorrência 
Pública. 

 
 

 

 
______________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO 05 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 2021. 

 

 

À  Prefeitura Municipal de Iúna 

 

Concorrência Pública nº 032/2021. 

 

A empresa, ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

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

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

........................................... 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO 06 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEÇA ME/EPP DE GOZAR 

DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ATUALIZAÇÕES 

 
 

 
 

 
 

(local e data)        ,           de                  de 2021. 

 
 

 
À  Prefeitura Municipal de Iúna 

Concorrência Pública nº 032/2021. 

 
 

 
 

O licitante ........................... CNPJ .................................... declara que é ............(microempresa ou 
empresa de pequeno porte)......................., que não se enquadra em nenhuma das situações previstas 

no § 4.º do art. 3.º da Lei complementar nº 123/2006 e atualizações, de modo que pode fruir dos 

benefícios previstos naquela Lei. 
 

 

.......................................... 

Representante Legal 
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ANEXO 07 

 

CONDIÇÕES PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

 

1. O licitante interessado em apresentar Certificado de Registro Cadastral (CRC) deverá requerê-lo, em 

petição dirigida à Comissão, até o terceiro dia anterior à data final para a entrega do envelope de 

habilitação. O pedido deve ser instruído com os seguintes documentos: 

I – obrigatórios, sem os quais o CRC não será emitido: 

a – documento de identidade (RG) ou equivalente dos sócios; 

b - registro comercial, no caso de empresa individual; 

c - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; Os documentos em apreço deverão estar acompanhadas de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva; 

d - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

e - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

f - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

g - Prova da regularidade com a Fazenda Pública do Município em que sediado o licitante; 

h - Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado em que sediado o licitante; 

i - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal; 

j - Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 

Caixa Econômica Federal – Lei nº 8.036, de 11/05/90, demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos instituídos por lei, ou prova de garantia do juízo de valor suficiente para pagamento do 

débito, quando em litígio; 

k - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

l – declaração de que não possui, no quadro de pessoal, empregados com menos de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII 

do art. 7.º da Constituição da República; 
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m - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 

de certidão negativa, nos termos do art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

II – facultativos: 

a – alvará de licença para localização e funcionamento; 

b – alvará expedido pela vigilância sanitária federal, estadual e municipal, a depender da atividade 

exercida; 

c - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

d - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

e - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios; 

2. O interessado, quando do requerimento de seu CRC, deverá apresentar os documentos (obrigatórios 

e facultativos) que guardem pertinência com sua forma de organização e objeto. 

2.1. Constará no CRC a menção aos documentos apresentados pelo interessado, inclusive com indicação 

dos respectivos prazos de validade. 

2.2. Os documentos devem ser apresentados no original ou por cópia autenticada; cópias simples serão 

admitidas desde que acompanhadas dos respectivos originais para conferência. 

2.3. Para a expedição do CRC o interessado deve comprovar o recolhimento da taxa de cadastramento, 

no valor de R$26,83 através de DAM emitido pelo Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Iúna. 

2.4. O CRC vigerá por até um ano, contado de sua expedição, sem prejuízo da validade dos documentos 

nele referidos. 

2.4.1. Vencidos ou modificados documentos referidos no CRC, pode o interessado pedir nova expedição, 

recolhida a taxa respectiva. 
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ANEXO 8 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

 

[local e data.] 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação  

da Prefeitura Municipal de Iúna 

 

 

Assunto: Declaração de Relação de Parentesco. 

 

 

 

O licitante [nome do licitante], inscrito no CNPJ sob o nº [informar o CNPJ], por meio de seu 

representante abaixo assinado, Sr. [nome do representante que assina esta declaração], [qualificação 

do representante e indicação de sua relação com o licitante (sócio, administrador, gerente, dirigente, 

credenciado etc.)], DECLARA, que não é e não tem em seus quadros como sócio, administrador, 

dirigente ou gerente, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de servidor público do Município de Iúna ocupante de cargo eletivo, 

comissionado, efetivo, temporário ou contratado. 

 

[ou, caso haja relação de parentesco, casamento ou união estável]* 

 

Declara que [o Sr./a Sr.ª] [nome do licitante ou de sócio, administrador, dirigente ou gerente], 

[qualificação e indicação do vínculo com o licitante (sócio, gerente, administrador etc.)] é [explicação 

da relação (cônjuge, companheiro, tio, sobrinho, pai, avô etc.)] do servidor municipal [indicação do 

nome do servidor municipal]. 

Exemplo: Declara que o Sr. Fulano de Tal, brasileiro, casado, administrador do licitante, é casado com 

a servidora municipal Sr.ª Beltrana de Tal. 
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Assinatura 

(denominação ou razão social do licitante e 

nome do representante da empresa) 

 

* Observação: a relação de parentesco, união estável ou matrimonial entre o licitante ou 

seus sócios, administradores, gerentes ou dirigentes com servidores municipais não 

impede sua participação na licitação, mas deve ser informada para fins de controle. Caso o 

licitante omita a informação sobre eventual parentesco, casamento ou união estável, ser-

lhe-á aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor de sua proposta e, se caracterizada 

má-fé, suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o Município de Iúna e, 

se for o caso, cancelamento do registro cadastral pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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ANEXO 09 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO 
 

 
 

 
[local e data.] 

 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iúna 

 

Concorrência Pública nº 032/2021. 

 

 

 

A empresa, ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a)...................................., vem por meio deste, renunciar ao direito de  

Interposição de Recurso, relativo a fase de habilitação e proposta de preços previsto no art. 109 da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações. 

 

 

Obs.: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites licitatórios. 

 

 
 

........................................... 

Representante Legal 
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ANEXO 10 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021 

   CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2021 

   PROCESSO Nº 1072/2021 

 

  Aos_______ (________) dias do mês de _______________ do ano de 

2.021, o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no 

CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, 

Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romário Batista Vieira, Prefeito 

Municipal, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – 

SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, nº 65, Bairro Centro, neste Município de 

Iúna, considerando o resultado da licitação nº 032/2021, na modalidade de Concorrência Pública, para 

REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº 1072/2021, resolve registrar os preços da empresa 

indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade 

cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

 

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual  contratação de empresa 

especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, inclusive 

supervisão e apoio técnico à fiscalização de obras e serviços de engenharia e arquitetura, 

conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e em Seus Anexos. 

  

 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada na concorrência pública nº 032/2021, ficam 

registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a seguir: 

RAZÃO SOCIAL: XXXXX 

CNPJ: XXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXX 

2.2. Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo (Anexo 10 – A). 
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2.3. Relação dos licitantes que após o encerramento da fase competitiva, manifestaram “aceite” aos 

preços e condições registradas pelo licitante vencedor, conforme ata de realização do certame. (Anexo 

10 – B).  

 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE 

3.1. O Município de Iúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo outro 

órgão participante. 

3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá sofrer as adesões de que trata o art. 22 

do Decreto nº 7.892/2013. 

 

 

04 - CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA 

4.1. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no 

Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 

4.2. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela decorrentes. 

 

05 - CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao fornecedor. 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores 

praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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5.5.3. Conceder às empresas o reequilíbrio / realinhamento dos preços registrados/contratados. 

5.5.3.1. Os pedidos de reequilíbrio / realinhamento de preços, só terão validade se protocolados em 

data anterior à emissão da Autorização de Fornecimento. 

5.5.3.2. Os pedidos deverão ser protocolados na sede da Administração ou serem enviados para o e-

mail: gestao@iuna.es.gov.br. 

5.5.3.3. A critério da Administração Municipal, os casos que se enquadram no item 5.5.3.1. poderão ser 

reavaliados. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato; 

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador. 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.5 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. 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: 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

 

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

Compete ao Órgão Gerenciador: 

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP. 

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços. 

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos de contratação definidos. 

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados. 

mailto:gestao@iuna.es.gov.br
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6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento do 

pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações. 

6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços 

registrados. 

6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores. 

6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela 

decorrentes; 

 

 

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega/execução e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 

do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, anexos ao 

Edital. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993. 

7.3. Os contratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelo servidor XXXXX, matrícula XXXXX, 

nomeados por portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Iúna/ES, __________ de _________________________ de 2021. 

 

 

Representante legal do fornecedor registrado 

 

 

Romário Batista Vieira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 10 - A 
 

PREÇOS REGISTRADOS PELO DETENTOR DA ATA 
 

 

Ficam registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: 
 

 

LOTE DESCRIÇÃO UNID QUANT UNT TOTAL 
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ANEXO 10 – B 
 

RELAÇÃO DOS LICITANTES QUE APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE COMPETITIVA, 

MANIFESTARAM “ACEITE” AOS PREÇOS E CONDIÇÕES REGISTRADAS PELO LICITANTE 

VENCEDOR, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME 
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ANEXO 11 

 

CONTRATO Nº 0XX/2021 

 

 

   Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO 

DE IÚNA - ES, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 

27.167.394/0001-23, com sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, 

neste ato representado pelo Sr. Romário Batista Vieira, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 

empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à 

Rua Deputado João Rios, nº 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a firma ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

_________________, com sede na _______________, neste ato representada por seu(ua) sócio(a), 

o(a) Sr(a). ________________, brasileiro(a), solteiro(a)/casado(a), _____(profissão)___, portador(a) 

do CPF n.º ___________ e RG n.º __________, residente e domiciliado(a) na _____________, 

doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada na 

elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, inclusive supervisão e 

apoio técnico à fiscalização de obras e serviços de engenharia e arquitetura, conforme 

processo licitatório nº 032/2021, na modalidade Concorrência Pública do tipo técnica e preço global. 

 

1.2. Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância aos Projetos, às normas e 

especificações técnicas vigentes desta Prefeitura Municipal e ABNT, obedecendo às condições do Edital 

que procedeu ao contrato e da proposta vencedora. 

 

1.3. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela Contratada sem qualquer 

ônus para a Contratante, bem como a eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra 

irregularidade na execução do contrato. 
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2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$_______________ (extenso). 

 

2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação 

à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter 

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

2.2.1. Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal 

eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e 

Justiça do Trabalho. 

 

2.2.2. Apresentar ainda, declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assinada, 

juntamente com relação dos funcionários vinculados ao contrato, com comprovação de recolhimento 

dos encargos, como GFIP e/ou SEFIP. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 

pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco 

por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no 

verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o 

recebimento e conferência dos mesmos. 

 

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo 

pagamento. 

 

2.7. Demais condições de pagamento constante no termo de referência. 
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03 - CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 

 

3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado 

pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e 

deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será 

permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr/Sra XXXX, matrícula nº 

XXXX, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 

 

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços, prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados. 

 

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

 

3.4. A fiscalização da qualidade do (s) serviço (s) ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão gerenciador, 

que poderá recusar o serviço (s) que não atendam as normas técnicas específicas. 

 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação são: 

 

4.1.1. Do município de Iúna, dotação: 

XXXXXXXXXXXXXX. 

 
 

05 - CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

5.1. As condições de execução do objeto será conforme informado no anexo 11 – A (Termo de 

Referência). 

 

5.2. O contrato vigerá por XX (XXXX) meses, contados a partir do dia da publicação resumida de seu 

instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93 
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5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante justificativa 

aprovada pela autoridade superior.  

 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, quais sejam: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa:  

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado 

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão 

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa de 1% (um por cento) por dia calculada sobre o valor da proposta vencedora, limitado a 15% 

(quinze por cento), no caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou 

deixar de apresentar os documentos exigidos para o mesmo. 

 

6.1.3. Suspensão: A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, por até 2 anos, quando, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta: 

a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer da multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 
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6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

 

6.2. Na aplicação das penalidades  previstas neste termo, a administração considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as 

e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do 

que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido 

o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

6.5. A aplicação de qualquer sanção administrativa ou penalidade dependerá de prévio processo 

administrativo, em que será garantido a ampla defesa e contraditório, observando-se o procedimento 

da legislação de regência, especialmente a Lei de Licitações. 

 

6.6. A aplicação de multa não impedirá que o contratante rescinda unilateralmente o contrato ou aplique 

outras sanções cabíveis. 

 

 

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

 

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

 

08 - CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

 

8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
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8.1.1. Pagar a contratada o preço estabelecido neste instrumento; 

 

8.1.2. Designar servidor para acompanhar o Contrato. 

 

8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na íntegra. 

 

8.2. Constituem obrigações do(a) Contratado(a): 

 

8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que 

procedeu ao contrato; 

 

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 

qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 

 

8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao 

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 

materiais ou pessoais causados pelo (a) Contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao Contratante, 

ou a terceiros. 

 

8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta 

ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 

 

8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação que procedeu ao contrato. 

 

8.2.7. Garantir a prestação de serviço durante todo período de vigência do contrato; 

 

8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que 

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes. 
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8.3. Demais responsabilidades das partes consta no anexo 11 – A Termo de referência. 

 

 

09 - CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

 

9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

9.1.1.  Unilateralmente pelo Contratante: 

 

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos; 

 

9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.1.2.  Por acordo entre as partes: 

 

9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

 

9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 

correspondente execução dos serviços. 

 

9.1.2.3. O (a) Contratado(a) se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, conforme Lei nº 8.666/93. 

 

9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos 

conforme o caso; 

 

9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do(a) Contratado(a), o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
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10 - CLÁUSULA DÉCIMA – CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO: 

 

10.1. Deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sob pena de 

rescisão unilateral. 

 

10.1.1. O prazo para assinatura do contrato é de 07 (sete) dias, contados da data de comunicação/envio 

do mesmo à empresa. 

 

10.1.2. O prazo para entrega da garantia é de 07 (sete) dias, contados a partir da entrega do contrato 

assinado, sob pena de rescisão unilateral. 

 

10.2.  A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) seguro garantia; 

c) carta de fiança bancária; 

 

10.2.1. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco 

localizado no Brasil. 

 

10.2.1.1. No caso de garantia na modalidade fiança bancária, deverá constar expressamente renúncia 

dos fiadores aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 

 

10.2.2. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente 

apólice emitida por entidade em funcionamento no país, e em nome da Prefeitura Municipal de Iúna. 

 

10.2.3. No caso de opção pelo título da dívida pública, estes deverão estar acompanhados de laudo de 

avaliação do Banco Central do Brasil, no qual este informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de 

resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 

 

10.2.4. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá efetuar o depósito na Conta 

Corrente nº XXXXX, Agência XXX, Banco XXXX, a ser aberta especificamente para este fim, mediante 

solicitação ao Setor de Contrato, e ainda, apresentar o comprovante o qual será confirmado pelo Setor 

de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Iúna. 
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10.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração ao contratado; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo contratado. 

 

10.4. A garantia corresponderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando a 

administração autorizada a executá-la para cobrir as modalidades asseguradas no item 10.3 e inclusive 

em caso de rescisão, de responsabilidade do licitante vencedor. 

 

10.5. A execução da garantia em razão de multa sancionatória não inviabiliza a aplicação desta em valor 

superior ao da garantia prestada. 

 

10.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação 

ou penalidade, a contratada deverá proceder à respectiva reposição ou prestar nova garantia no prazo 

de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da dedução. 

 

10.7. A não apresentação da garantia no prazo fixado para assinatura do contrato acarretará aplicação 

de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

5% (cinco por cento). 

 

10.8. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração e/ou termo de recebimento 

definitivo da obra, declarando que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

b) com a extinção do contrato. 

 

10.9. A vigência da garantia ofertada deverá abranger toda a vigência do contrato. 

 

10.10. A prorrogação da vigência do contrato, obriga a contratada a prorrogar a vigência da garantia 

inicialmente ofertada ou prestar nova garantia, observando que: 

a) o valor corresponderá sempre a 5% do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os termos 

aditivos formalizados; 
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b) a nova vigência deverá abranger toda a vigência do contrato e a garantia deverá ser apresentada 

para assinatura do termo aditivo. 

 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

11.1. Será permitida a  subcontratação conforme termo de referência. 

 

11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa 

ao presente Contrato, ficando o(a) Contratado(a) responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o 

período do Contrato. 

 

11.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao 

disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante. 

 

11.4. Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

11.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas disposições 

vinculam ambas as partes. 

 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 

12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimirem quaisquer dúvidas ou contestações 

oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 

que se produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

 

Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

I – Anexo 11 - A – Termo de Referência. 

I – Anexo 11 - B – Preço contratado. 
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Iúna - ES, _____ de ___________ de 2021. 

 

CONTRATANTE 

 

 

Prefeitura Municipal de Iúna                                              

Romário Batista Vieira  

Prefeito Municipal           

 

 

CONTRATADO 

 

XXXXX (Firma) 

XXXXX (Representante legal) 
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ANEXO 11 - A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

Segue arquivo apartado deste edital. 
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ANEXO 11 - B 
PREÇO CONTRATADO 

 

 

 

 


