Razão Social da Empresa, CNPJ
Endereço, Telefone e E-mail da Empresa
ANEXO IV

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2019

DECLARAÇÃO

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações.

...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr. (a).............................., portador (a) da Carteira de
Identidade n° .............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins
do dispostos no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de junho de 1993, acrescido Pela Lei n°
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 ( ).

___________________, ____de ________ de 2019.

(Representante Legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2019
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à
_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada
pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes
para, junto ao Município de Ibatiba, praticar os atos necessários com vistas à participação do
outorgante no Processo Licitatório Nº: 005/2019, na Modalidade Pregão Presencial Nº:
005/2019, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

______________, ___ de _________ de _____.

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.)
(assinatura)

* Este documento deverá ser apresentado à pregoeira no momento
Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade.

do
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ANEXO VI

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A

Empresa

Telefone/Fax:

_________________________
(

)____________,

por

CNPJ

intermédio

nº.
de

____________________,
seu

representante

legal

_____________________________________, DECLARA, para os fins do disposto nos arts.
42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação
vigente.

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional
acima mencionada.

____________________, ___ de _________________ de 2019.

__________________________________________________
Representante Legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE
REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

A empresa ____________, por intermédio de seu representante legal a Sr (a)
________________,

portador

(a)

do

CPF

nº

_______________com

o

RG

nº

_________________ ES, Residente à _____________, Bairro____________ ES, CEP
___________, DECLARA, para os devidos fins que, não possui sócio ou proprietário que
seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Ibatiba – ES ou que possuem qualquer
tipo de parentesco, consanguínio ou afim, até o 3º grau, com o Prefeito, Vice-Prefeito,
Agentes Políticos, Ordenadores de Despesas e/ou Servidores da Prefeitura Municipal de
Ibatiba que participem da fase de planejamento do referido certame: elaboração de projeto
básico, projeto executivo ou termo de referência, elaboração de edital, atuação na Comissão
Permanente de Licitação ou como Pregoeiro ou membro da Comissão de Apoio, emissão de
pareceres jurídicos ou técnicos, adjudicação e homologação da licitação e fiscalização do
contrato.
CIDADE- ESTADO, ________ de__________ de 2019.

_______________________________________
Empresa
CPF/ CNPJ: ______________________

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO VIII
(MODELO)
INDICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA EXECUÇÂO DOS
SERVIÇOS
Ref.: Pregão Nº:005/2019
NOME
HABILITAÇÃO
(Título e nº. CREA)
Em atendimento ao edital de licitação do Pregão em referência, indicamos o (s) profissional
(is) acima para atuar (em) como responsável (is) técnico (s) pela execução dos serviços,
caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e
estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados
reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da
região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de
serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores
às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.
Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is)
somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de
Ibatiba - ES, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s)
preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente
compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com
as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.
______________, __ de _________________ de 2019.

Representante Legal – Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ)
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº: 005/2019
PREGÃO Nº: 005/2019
Termo de Contrato Administrativo Nº ....../2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES E
A
EMPRESA
_____________________,
TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE
REFORMA.

O MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 27.744.150/000166, com sede na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, nesta cidade, CEP: 29.395-000 neste
ato representado pelo Prefeito SENHOR LUCIANO MIRANDA SALGADO, brasileiro,
divorciado, inscrito no CPF sob o nº093.634.497-00, residente e domiciliado nesta cidade de
Ibatiba - ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a
empresa
________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
__________________, localizada na(o) _________________________________, neste ato
representada pelo seu ________________, Senhor. ___________________, portador da
Carteira de Identidade nº __________________, expedida pela _____/__, CPF nº
______________, doravante denominada CONTRATADA, em decorrência do Processo de
Licitação N°: 005/2019, Modalidade: Pregão N°: 005/2019, homologado em ___ de
____________ de 2019, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8.666/93
de 21.01.93, à licitação antes citada, proposta da CONTRATADA e às seguintes cláusulas
contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para realização de serviços de reforma dos
telhados das escolas Agenor de Souza Lé, Eliana Marlene Coitinho e Cachoeira Alegre.
1.2. A contratada declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto
do presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com
qualidade e segurança.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes
documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: proposta da contratada,
os termos contidos no edital de Pregão Nº: 005/2019, além das normas e instruções legais
vigentes no País que lhe forem atinentes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. O objeto do presente contrato será realizado por preço unitário.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Dá-se a este contrato o valor de R$ ............. (valor extenso), correspondente aos intes
_________________, conforme planilha orçamentária em anexo, referente aos serviços
previstos na cláusula primeira, a serem pagos conforme medições condizentes com o
cronograma físico financeiro.
4.1.1. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela
Procuradoria do Município.
4.1.2. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada, não gerarão
direito a reajuste ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
5.1. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação
orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOMENCLATURA

060.001.12.361.0010.3.007.44905100000Ficha
0000236

Secretaria Municipal de Educação – Manutenção e
desenvolvimento do Ensino – MDE – Obras e
instalações

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito
bancário após a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
1 (uma) via, devendo conter no corpo da mesma a descrição do Objeto, número do Banco,
Agência e Conta Bancária da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do aceite dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante
vencedor.
6.1.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a
contratada indicar ou cheque nominal.
6.1.2. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o
pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o
prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.
6.1.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não
apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento.
6.1.4. Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
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6.1.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.
6.1.6. A contratante poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à contratada.
6.1.7. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor
constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer
atualização monetária até o efetivo pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
7.1. O prazo de execução contratual é de 30 (trinta) dias, conforme cronograma físico
financeiro, obedecendo às datas informadas no projeto.
7.2. A Contratada deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão unilateral do
contratual, conforme predispõe o inciso IV do art. 78 da Lei 8.666/93, dar início à execução
da obra em no máximo 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - O presente Contrato
terá vigência a partir da data de sua assinatura até __/__2019.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Além das Obrigações constantes do Edital, a contratada se obriga a atender ao que
segue.
9.1.1. Executar os serviços objeto do presente contrato, com absoluta diligência e perfeição,
conforme as normas;
9.1.2. Manter pessoal técnico e demais componentes à frente dos serviços;
9.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado,
de acordo com o art. 65, da Lei 8.666/93, sendo os mesmos objetos de exame da
Procuradoria do Município;
9.1.4. Comunicar à contratante, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a contratada
de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato, total ou
parcialmente, por motivo superveniente;
9.1.5. Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social, tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o Município ficará
obrigado, ainda que solidariamente, nas relações trabalhistas e contratuais da contratada e
seus funcionários, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer
título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por
si e por seus sucessores;
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9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes
da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;
9.1.7. Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução
dos serviços;
9.1.8. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o
seu recebimento definitivo;
9.1.9. Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a
influência salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém, a fiscalização exigir a
qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades
detectadas;
9.1.11. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.12. Entregar toda documentação/serviços referente às diversas etapas, devidamente
ordenados e de acordo com as especificações e prazos constantes no Projeto Básico sob o
risco de não obterem o seu faturamento;
9.1.13. Os serviços de cada etapa só serão aceitos pelo Município, quando completos e em
conformidade com o prescrito anteriormente;
9.1.14. Fazer minucioso exame das etapas e seus serviços, de modo a poder em tempo
hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovação;
9.1.15. Executar diretamente, todos os serviços contratados sendo vedada a
subcontratação, a cessão ou transferência total do objeto, podendo haver cessão parcial,
porém, se houver anuência por parte do município.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. Além das Obrigações constantes no Projeto Básico e Edital, a contratante se obriga a
atender ao que segue.
10.1.1. O fiel cumprimento das obrigações pactuadas;
10.1.2. Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação;
10.1.3. Aprovar o recebimento dos serviços, após a fiscalização/vistoria e entrega dos
mesmos, nas condições avençadas;
10.1.4. A prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos
serviços;
10.1.5. A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seu registro e a devida
publicação no órgão Oficial do Município.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Cabe a contratante, a seu critério e através dos servidores Adélia Rosa de Souza,
Engenheira Civil com inscrição no CREA-ES 43801/D, Flavio Mendes Dias, Engenheiro
Civil inscrição no CREA-ES 042397/D e Jonathan Barbosa da Silva, Engenheiro Civil com
inscrição no CREA-ES 038508/D, lotados na Secretaria Municipal de Administração (Setor
de Divisão de Engenharia), exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as
fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da contratada, sem
prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados,
prepostos ou subordinados.
11.1.1. A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela contratante;
11.1.2. A existência e a atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne ao objeto
contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas;
11.1.3. Caberá a Fiscalização do contratante, de servidor lotado na Secretaria Municipal de
Obras e serviços urbanos, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:
11.1.3.1. Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos
serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas
fixadas pela licitação;
11.1.3.2.
Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em
relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas
na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a contratada,
objetivando sua imediata correção;
11.1.3.3. Promover com a presença da contratada, as medições e avaliações dos serviços,
decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a
veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;
11.1.3.4. Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados,
alteração de prazos, cronograma e demais determinações dirigidas à contratada, precedidas
sempre da anuência expressa do Secretário Municipal de Obras e serviços urbanos e
Secretário Municipal de Educação;
11.1.3.5. Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de
penalidades à contratada, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;
11.1.3.6. Solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada que prejudique o
bom andamento dos serviços;
11.1.3.7. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela contratada, bem como
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das
imperfeições verificadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES- À Licitante total ou parcialmente
inadimplente poderão ser aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei federal nº.
8.666/93, conforme o caso, a saber:
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12.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o
serviço;
12.2. Multas, sendo:
12.2.1. 0,3 (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, por
injustificadamente não dar início a execução contratual;
12.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, no caso da adjudicatária,
injustificadamente, desistir do contrato ou causar a rescisão contratual;
12.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 60
(sessenta) dias, com consequente rescisão contratual;
12.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com
os órgãos do Poder Executivo, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de
execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;
12.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
12.4. A penalidade de multa, estabelecida na subclausula 12.2, poderá ser cumulada com
qualquer das demais.
12.5. O valor de multa aplicada será descontado da garantia que houver sido prestada; se
for superior do que o valor desta, além de sua perda, responderá a contratada pela
diferença, que será descontada de eventuais créditos que tenha em face da contratante,
sem embargo deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.
12.6. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da contratada por danos causados à contratante.
12.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
13.1. São prerrogativas do contratante as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as
exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
14.1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da
legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº
8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais
obrigações estatuídas neste contrato, ficará a contratada, isenta das multas e penalidades
pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a
mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste
Termo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
15.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80,
da Lei n.º 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL
16.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência total,
ressalvadas pequenas partes ou tarefas especificas devidamente justificadas e com
anuência da contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO –
17.1. Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas e
emolumentos decorrentes deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO –
18.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibatiba - ES, para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.
Município de Ibatiba - ES, __ de _________ de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal

REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratada

TESTEMUNHAS:
Nome ______________________________
CPF: ____________________________

Nome __________________________

CPF: ______________________________
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ANEXO X

TERMO DE REFERÊNCIA1

Modalidade Sugerida: Pregão Presencial
Tipo Sugerido: Menor Preço por Item

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de reforma dos
telhados das escolas Agenor de Souza Lé, Eliana Marlene Coitinho e Cachoeira
Alegre, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações
constantes do Termo de Referência.

Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

1

Fundamentação Legal:
Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000
Art. 8º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela
Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato;
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TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Educação
Titular Responsável: Djalma Gonçalves
Cargo: Secretário Municipal de Educação

OBJETO

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de reforma dos
telhados das escolas Agenor de Souza Lé, Eliana Marlene Coitinho e Cachoeira Alegre,
em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do
Termo de Referência.
JUSTIFICATIVA
Justificamos a necessidade de contratação vez que, o período letivo se inicia em
fevereiro e algumas escolas não estão em condições de segurança para receber os
alunos, sendo assim, é de grande necessidade e urgência que se realize os reparos nos
telhados das mesmas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do
procedimento licitatório são Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei
Complementar nº. 123/2006 e posteriores alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei
nº. 10.520/02.
Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a
indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas
as informações sobre a licitação.
Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e
considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da
Lei Federal nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no
órgão ou na entidade promotora da licitação.
Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez
no Diário Oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação
local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal
de grande circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias
úteis.
FORMAÇÃO DE PREÇOS
O Município adotará como critério para formação de planilha orçamentária em anexo,
elaborada com base nas tabelas referência do IOPES e SINAPI.
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Os serviços a serem licitados são os constantes do Anexo I “Descrição do objeto e
quantidades” que integra o presente Termo de Referência.

ORDEM DE SERVIÇO
A ordem de serviço para execução do objeto desta solicitação será autorizada, em todo
caso, pelo Senhor Prefeito.
VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato decorrente deste certame terá vigência de 03 (três) meses, a partir da data
de sua assinatura.
PAGAMENTO
O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário
após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura, devendo conter no
corpo da mesma a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo dos
serviços, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências
contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor;
No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o
pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias,
passando o prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das
mesmas;
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não
apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento;
É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita
Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional);
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
c) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual;
d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal;
e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio
de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
f) Certidão Negativa de Débito - CND relativa às Contribuições Sociais fornecida
pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, admitida comprovação também por
meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
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g) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração;
O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual;
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições
sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.
Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor
constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer
atualização monetária até o efetivo pagamento.
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste Pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
empenhado.
Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades
nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
 Advertência;
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no
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prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da
Administração no sentido da aplicação da pena.
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso,
cobrado judicialmente.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
A certificação de disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros e o
cumprimento às determinações legais dos incisos III e IV do art. 29 da Lei 8.666/93, para
quaisquer despesas, serão fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda em
momento oportuno.
A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade Geral do Município,
devendo constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato,
anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação.
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com o
Município as empresas deverão apresentar no mínimo os Documentos relativos à
Habilitação Jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação econômico-financeiro e qualificação
técnica indispensável para que comprove que a empresa possui condições de atender
ao objeto licitado.
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
O Contratado terá o prazo máximo de 2 (dois) dias contados do recebimento da ordem
de serviços para dar início aos serviços;
O prazo de execução será de no máximo 30 (trinta) dias conforme cronograma físicofinanceiro em anexo;
Após o término da reforma, a contratada deverá desmontar tudo o que foi utilizado
durante a execução do objeto.
Os materiais aproveitáveis provenientes de demolição, como telhas, estruturas de apoio
do telhado, etc., deverão ser deixados no local em estoque;
No mais para execução dos serviços a contratada deverá seguir rigorosamente o que
determina o Memorial Descritivo, cuja cópia segue em anexo;
Independentemente de haver uma empresa vencedora ou várias os serviços deverão ter
início simultaneamente nas três escolas.
Os serviços somente serão recebidos após a verificação da qualidade e atendimento às
especificações técnicas, procedida a certificação da equipe designada pela Secretaria
Municipal de Educação;
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O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.
FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
Cabe a contratante, a seu critério e através dos servidores Adélia Rosa de Souza,
Engenheira Civil com inscrição no CREA-ES 43801/D, Flavio Mendes Dias, Engenheiro
Civil inscrição no CREA-ES 042397/D e Jonathan Barbosa da Silva, Engenheiro Civil
com inscrição no CREA-ES 038508/D, lotados na Secretaria Municipal de Administração
(Setor de Divisão de Engenharia), exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de
todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da
contratada, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos,
empregados, prepostos ou subordinados.
A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela contratante;
A existência e a atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne ao objeto
contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas;
Caberá a Fiscalização do contratante, de servidor lotado na Secretaria Municipal de
Obras e serviços urbanos, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:
Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos
serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e
normas fixadas pela licitação;
Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório
todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na
execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a contratada,
objetivando sua imediata correção;
Promover com a presença da contratada, as medições e avaliações dos serviços, decidir
as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a
veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;
Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados,
alteração de prazos, cronograma e demais determinações dirigidas à contratada,
precedidas sempre da anuência expressa do Secretário Municipal de Obras e serviços
urbanos e Secretário Municipal de Educação;
Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à
contratada, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;
Solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada que prejudique o bom
andamento dos serviços;
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Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela contratada, bem como
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das
imperfeições verificadas.

Ibatiba - ES, 17 de janeiro de 2019.

Djalma Gonçalves
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES
OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços de
reforma dos telhados das escolas Agenor de Souza Lé, Eliana Marlene Coitinho e
Cachoeira Alegre, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações
constantes do Termo de Referência.
PREÇO MÉDIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO: R$ 290.150,40 (duzentos e
noventa mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos).
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:
Os itens cotados deverão conter as especificações descritas abaixo:

Ibatiba - ES, 17 de janeiro de 2019.
__________________________
Secretário Municipal de Educação

O presente Termo de Referência
datado de 17/01/2019, encontra-se
assinado nos autos do Processo
Licitatório nº 005/2019 (folhas 04 à
10), com vista disponível aos
interessados.
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ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO XII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO XIII
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – CNPJ: 27.744.150/0001-66
IBATIBA - ES
ANEXO XIV
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
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ANEXO XV
BDI
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº: 005/2019

EMPRESA: ________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO:____________________________________________
CNPJ/MF DA EMPRESA:_____________________________________________
TELEFONE: (__) ______________________

FAX:(__) ____________________

E-MAIL: ________________________________

Recebi do Município de Ibatiba, cópia do Edital do Pregão para Registro de Preços Nº:
005/2019, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão
recebidos pela pregoeira às ___h__ do dia __/__/2019, na sala da Comissão Permanente de
Licitações, situado a Rua Salomão Fadlalah, 255 – centro – Ibatiba - ES.
Município de Ibatiba ES, ___ de ___________ de 2019.

_______________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ: _____________

Nome Legível: _______________________________________

