
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500– www.ibiracu.es.gov.br 

 

1

EDITAL  
 

CONVITE Nº. 002/2014 
 

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria nº 14.471/2014 DE 17/02/2014, torna público que de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
alterações e demais disposições pertinentes, que fará realizar no dia 28 DE MAIO DE 2014 às 8 horas e 
30 minutos, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura, localizado 
na Avenida Conde D’Eu – 486 – Centro - Ibiraçu - ES, licitação na modalidade CONVITE do tipo MENOR 
PREÇO, para contratação de pessoa física ou jurídica para prestar serviços de mão-de-obra na 
manutenção de 05 aparelhos transmissores de sinais de TV, sendo 03 aparelhos de 20 watts e 02 aparelho 
de 50 watts, 01 receptor de satélite e 04 antenas transmissoras e 02 antenas parabólicas em fibra, com 
2,40 m de diâmetro, pertencentes à esta Prefeitura, e instalados no alto do Morro do Aricanga, neste 
Município de Ibiraçu/ES, com autorização no processo n.° 700/2014 de 20/02/2014, a pedido da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, obedecendo rigorosamente às 
instruções e anexos que integram o presente Edital.  
 

CAPÍTULO I 
OBJETO 

   
1.1 – Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar serviços de mão-de-obra na manutenção de 05 
aparelhos transmissores de sinais de TV, sendo 03 aparelhos de 20 watts e 02 aparelho de 50 watts, 01 
receptor de satélite e 04 antenas transmissoras e 02 antenas parabólicas em fibra, com 2,40 m de 
diâmetro, pertencentes à esta Prefeitura, e instalados no alto do Morro do Aricanga, neste Município de 
Ibiraçu/ES, com autorização no processo n.° 700/2014 de 20/02/2014, a pedido da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, obedecendo rigorosamente às especificações do Anexo 
I e demais disposições que integram o presente Edital.  
 
1.2 – Integram o presente Convite, o(s) seguinte(s) item(s): 
 
1 – As especificações e quantitativos são os constantes do Anexo I deste edital; 
2- Modelo de Proposta Comercial (Anexo II); 
3- Modelo de declaração de que cumprem determinação constitucional disposto no inciso XXXIII do Art. 7º 
da Constituição Federal (Anexo III); 
4- Modelo de declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação (Anexo IV); 
4 – Minutas do contrato de prestação de serviços (Anexo V). 

    
CAPÍTULO II 

FONTE DE RECURSOS 
 

2.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas resultantes do presente Convite correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

050 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

050001.0412200022.018 MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH 

33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
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110 FICHA 

 

050 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

050001.0412200022.018 MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH 

33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

111 FICHA 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
3.1 - A Comissão Permanente de Licitação fornecerá aos interessados, além do Edital e seus Anexos, outras 
informações que a seu critério sejam consideradas indispensáveis ao pleno conhecimento deste Convite. 
  
3.2 - O interessado que pretender solicitar esclarecimentos sobre o Convite deverá fazê-lo por escrito, e 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, no endereço de início declarado, 
exclusivamente em dias úteis, no expediente normal, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de entrega 
das propostas.   
 
3.3 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, promover diligências, exigir 
esclarecimentos complementares que julgar necessários à perfeita compreensão das propostas 
apresentadas, bem como proceder à confrontação de cópias com a sua forma original, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar, originariamente da Habilitação e 
Proposta de Preços. 
 
3.4 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, antes da data limite para apresentação das propostas 
introduzirem aditamentos, modificações ou revisões no Edital, sob forma de adendo, encaminhando o 
inteiro teor das alterações a todos os interessados que tenham adquirido o Edital deste Convite, por carta 
fax, telegrama circular ou publicação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, não alterar a formulação da proposta. 
 
3.5 - Estará ressalvado ao Município, o direito de revogar o presente Convite, por interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
revogação, ou anulá-la por ilegalidade total ou parcial, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência de sua decisão às empresas participantes, 
sem que a estas caiba direito de reclamação ou indenização. 
 
3.6 - Toda a documentação apresentada para a presente licitação, incluída a proposta de preço, deverá ser 
redigida em português. 
 
3.7 - A proponente arcará com todos os custos da preparação e apresentação de sua proposta, 
independente do resultado do procedimento licitatório.    
  
3.8 - Caso as datas previstas para os eventos do presente Convite sejam declaradas como feriado ou ponto 
facultativo, e, não havendo retificação da convocação, será estes, realizado no primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local, dia e hora prevista. 
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3.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser convidados 
a colaborar com a mesma, assessorando-a quando necessário profissional de reconhecida competência 
técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, ligados ou não ao Poder 
Executivo Municipal. 
 
3.10 - Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia 
autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticação direta da 
Comissão Permanente de Licitação, quando apresentado, simultaneamente, os originais e as cópias, sendo 
que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento licitatório. 
 
3.11. – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva  serão solicitados pelos setores e 
excepcionalmente pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMARH, através de 
ligação telefônica. 
 

CAPÍTULO IV 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.   

 
4.1 - Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 
não, na seção de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ibiraçu - ES, bem como os demais 
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem interesse em participar do certame com 
antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega dos envelopes das 
propostas (Lei n.º. 8.666/93, Art. 22, § 3º). 

 
CAPÍTULO V 

IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES 
 
5.1 - Estão impedidos de participar, direta ou indiretamente, do presente certame: 
 
5.1.1 - empresa que estiver cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou estiver 
impedida de contratar com a Administração Pública Municipal ou que tenha sido declarada inidônea por 
qualquer órgão da Administração Pública não ocorrendo reabilitação; 
 
5.1.2 - empresa que tenha servidor público do Município de Ibiraçu como proprietário, gerente, acionista, 
administrador, controlador, responsável ou subcontratado; 
  
5.1.3 – empresas em regime de consórcio.  

 
CAPÍTULO VI 

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
6.1 - Os licitantes deverão entregar até as 17 horas do dia 27 de maio de 2014, no Protocolo Geral da 
Prefeitura, sua documentação e sua proposta de preços em dois envelopes opacos, indevassáveis, 
rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE I - HABILITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
Comissão Permanente de Licitação. 
Avenida Conde D’EU, 486, Centro, Ibiraçu/ES. 
Razão Social completa do licitante 
Referente Convite nº. 002/2014 
 
ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL 
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
Comissão Permanente de Licitação. 
Avenida Conde D’EU, 486, Centro, Ibiraçu/ES. 
Razão Social completa do licitante 
Referente Convite nº. 002/2014 
 

CAPÍTULO VII 
ENVELOPE Nº. 01 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
7.1 – Deverão constar do envelope nº 01, os seguintes documentos: 
 
7.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
 
7.1.1.2 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração contratual ou 
consolidação respectiva; 
 
7.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
7.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do 
documento. 
 
7.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente 
comprovada. 

 
7.2.3. REGULARIDADE FISCAL 

 
7.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
7.2.3.2. Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação  Sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços (SINTEGRA)  ou Municipal (Alvará de Funcionamento), onde for sediada a 
empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

 
7.2.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal, com validade na data de realização da licitação; 

 
7.2.3.4. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social – 
CND, com validade na data de realização da licitação; 

 
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa de Débito 
emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   

 
7.2.3.5. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal), com validade na data 
de realização da licitação; 

 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, conforme Portaria Conjunta PGFN - RFB 
n.º 02, de 31 de Agosto de 2005. 
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7.2.3.6. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com 
validade na data de realização da licitação. 

 
7.2.3.7. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao 
domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Ibiraçu, fica obrigada a fornecer 
a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 
7.2.3.8- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, na 
validade na data de realização da licitação. 

   
7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
7.2.4.1. Comprovante de registro e quitação da Empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) da empresa 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -  CREA. Será inválida a certidão que não apresentar a 
situação atualizada;  
 
7.2.4.2- Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
licitante prestou ou vem prestando serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. 
 
7.2.4.3- Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme modelo a seguir: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: CONVITE Nº 002/2014. 
 

A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº ........................................ 

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

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

DOU de 28/10/1999, 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. (.....). 
 
Ibiraçu, ........ de ............................ de 2014. 
 
 
.............................................................................................. 
(Representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
7.2.4.4- Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 
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DECLARAÇÃO 

 
Referência: CONVITE  Nº 002/2014. 

 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ sediada na 

......................................................................................................................, declara, sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, na forma do Art. 

9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social parentes por matrimônio, 

consanguínios até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, na 

forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 
 
............................................................................. 
                            Local e data 
....................................................................,      RG nº ............................................................ 
     (Nome e assinatura do Declarante)                                        (nº da identidade do Declarante) 
 
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no envelope “A” 
documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
 
7.2.5. NO CASO DE PESSOA FÍSICA: 

 
a) - Carteira de identidade; 

 
b) - CPF; 

 
c) - Comprovante de residência; 
 
d) Comprovante de situação cadastral no CPF junto a Receita Federal; 

 
e) - Certidão Negativa de Débito Municipal; 

 
f)-    Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal), com validade na data 
de realização da licitação; 

 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, conforme Portaria Conjunta PGFN - RFB 
n.º 02, de 31 de Agosto de 2005. 

 
g). Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com validade na data 
de realização da licitação. 

 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, na validade na 
data de realização da licitação. 
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i) Comprovante de registro e quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agromonia – CREA do 
engenheiro eletricista e ou/ engenheiro eletrônico e ou técnico eletrônico, conforme resolução nº 218/73 
do CONFEA; 

 
7.2.5.1- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
licitante prestou ou vem prestando serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. 
 
b) Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: CONVITE Nº 002/2014. 
 

A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº ........................................ 

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

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

DOU de 28/10/1999, 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. (.....). 
 
Ibiraçu, ........ de ............................ de 2014. 
 
.............................................................................................. 
(Representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
C) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob 
as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme artigo 32, parágrafo 
2º, Lei nº 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: CONVITE  Nº 002/2014. 
 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ sediada na 

......................................................................................................................, declara, sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, na forma do Art. 

9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social parentes por matrimônio, 

consanguínios até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, na 

forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
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posteriores. 
 
............................................................................. 
                            Local e data 
 
....................................................................,      RG nº ............................................................ 
     (Nome e assinatura do Declarante)                                        (nº da identidade do Declarante) 
 
 
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no envelope “A” 
documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
 
 
Parágrafo Primeiro: O Município de Ibiraçu se reserva o direito de proceder a buscas e extrair certidões 
para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue 
necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as 
informações obtidas pela Comissão Permanente de licitação, além de incorrer nas sanções previstas no 
Edital. 

 
CAPÍTULO VIII 

ENVELOPE Nº. 02 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada em uma via, sem emendas ou rasuras, conforme 
modelo dos Anexos I e II, devendo estar assinada pelo representante legal, e dela devem constar: 
 
8.1.1 - Endereço, nº. do CNPJ; 
 
8.1.2 – Preço unitário e total, em valor numérico, expresso em moeda nacional, incluindo todos os custos, 
insumos, taxas, transporte, impostos e outros relacionados com a execução dos serviços. 
 
8.1.3 – Condições de entrega na forma disposta no Capítulo XIII. 
 
8.1.4 – Condições de pagamento na forma disposta no Capítulo XVI. 
 
8.1.5 - O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
9.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
 
9.1.1 - Recebimento dos envelopes, com chamada das empresas e anotações na ata dos licitantes 
presentes; 
 
9.1.2 - Os documentos constantes do envelope "Habilitação" serão rubricados por todos os licitantes 
presentes e pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se aos interessados o 
exame dos mesmos no local. 
 
9.1.3 – Será considerada inabilitada a empresa que deixar de apresentar ou apresentar em 
desconformidade com o exigido, quaisquer dos documentos indicados no Capítulo VII. 
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9.1.4 - O resultado da Habilitação será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa primeira fase 
dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos 
envelopes, caso contrário através de publicação na forma da Lei.           
 
9.1.5 - Havendo inabilitação de alguma proponente, serão considerados dois procedimentos: 
 
9.1.5.1 - se o representante da proponente não manifestar na reunião desejo de recorrer da decisão da 
Comissão Permanente de Licitação, ser-lhe-á devolvido imediatamente, fechado, o Envelope n.º. 2 – 
Proposta Comercial e se fará constar em ata; 
 
9.1.5.2 - se a proponente inabilitada se dispuser a apresentar recurso, serão observados os procedimentos 
legais, ou seja, os Envelopes de nº 2 - Proposta Comercial somente serão abertos após apreciação do 
recurso pela Comissão Permanente de Licitação.  
           
9.1.6 - Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 
“Habilitação", os envelopes de nº 02 - "Proposta Comercial" dos licitantes habilitados serão abertos 
imediatamente, caso contrário, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova data para sua abertura. 
 
9.1.7 - A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Convite, sendo lavrada ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, ficando todos os documentos à disposição dos licitantes, para exame. 
 
9.1.8 - Qualquer licitante, através de seu representante legal poderá fazer constar em ata seus reclames, 
ficando a critério dos membros da Comissão Permanente de Licitação considerá-lo ou não, não possuindo 
efeito de recurso, que tem seu próprio procedimento. 
 
9.1.9 - Ocorrendo inabilitação ou desclassificação de todos licitantes, a Administração poderá fixar aos 
mesmos o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas nos incisos I e II do Art. 48, da Lei nº 8666/93.  
 

CAPÍTULO X 
AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 
10.1 - No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço 
global, atendidas as especificações constantes do Anexo I, e as exigências deste Convite.  
 
10.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar dos proponentes, se necessário, informações 
ou esclarecimentos complementares, quando for o caso, os quais deverão ser apresentados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação. 
 
10.3 - No caso de divergências entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 
10.4 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a Comissão Permanente de Licitação, depois de 
obedecidos aos dispostos no § 2º, do Art. 45, da Lei n.º. 8.666/93, procederá ao sorteio de imediato. 
 

CAPÍTULO XI 
DOS RECURSOS 

 
11.1 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93 cabem: 
 
I - Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 
de:  
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a - habilitação ou inabilitação do licitante; 
b - julgamento das propostas; 
c - anulação ou revogação da licitação; 
d – rescisão do Contrato, a que refere o inciso I do Art. 79, da Lei n.º. 8.666/93. 
e - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
II – Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do Contrato, que não caiba recurso hierárquico; 
 
III - Pedido de reconsideração de decisão, do Secretário Municipal de Administração. 
 
11.2 - A intimação dos atos referidos no item 11.1, alíneas "a" a "d", excluídos os relativos à advertência e 
multa de mora, e do inciso III, será feita através de publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 
previstos na letra "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 
quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata. 
 
11.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do item 11.1, terá efeito suspensivo, podendo a 
Secretária Municipal de Administração, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir 
eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 
11.4 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
02 (dois) dias úteis. 
 
11.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior através da Comissão Permanente de Licitação, que 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
11.6 – O recurso interposto deverá ser comunicado a Comissão Permanente de Licitação depois de 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS MULTAS E PENALIDADES 
 
12.1 - Pelo não cumprimento do aposto neste Convite pela licitante vencedora, poderá ser aplicado às 
seguintes penalidades: 
 
a - advertência; 
 
b - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços, sobre o valor da 
fatura; 
 
c - a multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato, e aplicada também 
multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, após o 30º dia de atraso na entrega 
dos serviços. 
 
d – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com  a Administração Pública, enquanto 
perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.2 - Antes da aplicação das penalidades estabelecidas nas alíneas “b”, “c” e “d”, a Contratada será 
advertida, facultada à apresentação de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.3 - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A 
Administração, porém, poderá cancelar o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 
 
12.4 - As advertências, quando seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não serão 
computadas para o fim previsto no item acima. 
 
12.5 - As advertências, quando não seguidas de justificativas aceitas pela Administração, darão ensejo à 
aplicação das penalidades das alíneas "b" a "e" do item 12.1. 
 
12.6 - As multas previstas nas letras "b" e "c" do item 12.1, poderão ser aplicadas em conjunto e poderão 
ser cumuladas com uma das penalidades previstas nas alíneas "d" e "e" do referido item. 
 
12.7 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e, não, da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento) quando poderá ser cancelado, o contrato, e aplicada, também a 
multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.  Poderá a Administração, entretanto, 
antes de atingido o prefalado limite, cancelar os serviços em razão do atraso. 
 
12.8 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso no cumprimento da 
obrigação, para entender cancelado o Contrato.             
 
12.9 - A inidoneidade do contratado será declarada pela Secretária Municipal de Administração, a fim de 
que opere seus efeitos perante toda a Administração Pública. 
 
12.10 - Não confirmada à declaração de inidoneidade, será esta considerada como suspensão para 
contratar com a Administração pelo prazo máximo. 
 
12.11 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratada, as empresas 
ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º. 8.666/93: 
 
12.11.1 - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
 
12.11.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
12.11.3 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 

CAPÍTULO XIII 
DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
13.1 – O inicio dos serviços objeto desta licitação será autorizada por Ordem de Serviço expedida pela 
Gerência de Administração Geral e Suprimentos de Ibiraçu. Prazo de execução da prestação dos serviços: 
12 (doze) meses. 
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13.2 – O prazo de inicio poderá ser prorrogado a critério do Município de Ibiraçu, devendo ser justificado 
por escrito e previamente autorizado, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 
 

a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

b) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive aos pagamentos 
previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato, 
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
CAPÍTULO XIV 

DA ADJUDICAÇÃO 
 
14.1 – A adjudicação relativa ao objeto deste Convite, se efetivará através da emissão de empenho e 
Ordem de Serviço, após homologação da licitação no prazo de validade da proposta previsto no item 8.1.5. 
 
14.2 – O objeto desta licitação será adjudicado no todo após a homologação da licitação. 
 

CAPÍTULO XV 
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

 
15.1 - Competirá ao Município de Ibiraçu:  
 
15.1.1 - fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos esclarecimentos 
relativos à prestação dos serviços; 
 
15.1.2 - efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida na Cláusula Quarta do Contrato 
anexo a este Convite; 
 
15.1.3 – providenciar as inspeções na entrega do objeto deste convite, com vistas ao cumprimento dos 
prazos de entrega, relativos aos serviços prestados, emitidos pela Contratada; 
 
15.1.4 - O representante do Gabinete do Prefeito anotará em registro todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do Contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão 
ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis; 
 
15.2 - Competirá ao Contratado: 
 
15.2.1 – Realizar os serviços objeto de acordo com as especificações do Convite, com a proposta de preços 
apresentada e de acordo com a minuta de Edital;  
 
15.2.2 - manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
15.2.3 - apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos 
serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva Secretaria, o número do 
Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do Banco, agência e conta 
corrente, para efeitos de pagamento; 
  
15.2.4 - atender, satisfatoriamente em consonância com as regras Contratuais, o objeto Contratado; 
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15.2.5 - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes da prestação dos serviços; 
 
15.2.6 - reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, as suas expensas no 
total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
prestação dos serviços. 
 
15.2.7 - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução 
de Contrato. 
 
15.2.7.1 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objetivo do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços. 
 
15.2.8 – permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados. 
 
15.2.9 - não ceder ou sub-contratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização, por escrito, da Secretária Municipal de Administração, ressalvando-se que quando concedida 
a sub-contratação, obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, com a inteira 
obediência aos termos do Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu e sob a sua inteira 
responsabilidade, reservando ainda a Prefeitura Municipal de Ibiraçu o direito de a qualquer tempo, dar 
por terminado o sub-contrato, sem que caiba à sub-contratada, o direito de reclamar indenização ou 
prejuízo de qualquer espécie. 
 
15.2.10 – comunicar, por escrito, imediatamente, à contratante a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual, para adoção de providências cabíveis. 
 
15.2.11. – obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade e fazer uso, 
antes do início da execução dos serviços, dos equipamentos de proteção individual – EPI. 
 
15.2.11 – atender aos serviços de manutenção programada constando solicitação por escrito com 
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas e autorização junto a respectiva secretaria solicitante, 
constando de data, horário e local de prestação dos serviços e dos profissionais envolvidos para execução.  

 
CAPÍTULO XVI 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E SUSTAÇÃO 
 
16.1 - O pagamento à Contratada será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis mediante 
apresentação da fatura correspondente (Nota Fiscal), devidamente aceita e atestada pelo setor 
responsável, vedada antecipação, observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
 
16.2 – A Contratada deverá apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição 
completa da execução dos serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva 
Secretaria, o número do Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do 
Banco, agência e conta corrente, para efeitos de pagamento. 
                            
16.3 - Ocorrendo erro na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
16.4 - O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos: 



 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500– www.ibiracu.es.gov.br 

 

14

a - não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar Contratante; 
b - inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Ibiraçu, por conta do estabelecido 
no Contrato; 
c - não realização dos serviços conforme objeto Contratado nas condições estabelecidas; 
d - erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura.  
 
16.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto perdurar qualquer pendência de 
liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção. 

 
CAPÍTULO XVII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 - O presente Convite poderá ser examinado sem qualquer custo por todos que se interessar pelo 
certame, na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Conde D’EU, 486, Centro, Ibiraçu/ES, 
podendo sua cópia eletrônica ser disponibilizada CD (fornecido pelo interessado), ou pelo email: 
licitacao@ibiracu.es.gov.br ou ainda pelo site: WWW.ibiracu.es.gov.br.    
 
18.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite, os licitantes que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de proposta. 
 
18.3 - Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes 
deverão comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando a 
Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data 
marcada para abertura dos envelopes. 
 
18.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação terão o prazo de 2 
(dois) dias úteis, a partir do momento em que for declarado vencedor do certame, e ainda se necessário já 
fica autorizada a prorrogação por mais 02 (dois) dias úteis, independentemente de requerimento, para 
regularizar documentação de regularidade fiscal, conforme disposto do Art. 43 § 1º e § 2º da Lei 
complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
18.5 - Não serão considerados pela Comissão, tanto na fase de classificação, como na fase posterior à 
adjudicação quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido formuladas por escrito e 
devidamente protocoladas. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 
 
18.6 – A Comissão de Licitação solicita aos interessados, que apresente pedido e impugnação do presente 
Edital caso o mesmo contenha cláusulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 
do procedimento licitatório, até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura de habilitação.  
 
18.7 – Não serão levados em consideração fatos ou alegações não invocadas até o encerramento dos 
trabalhos e que por isso não constarem em ata. 
 
18.8 - Expirado o horário fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
Comissão. 
 
18.9 – A licitante vencedora, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeito às penalidades prevista nos 
artigos 86 e 87 da Lei n.º. 8.666/93, correspondente à pena de multa, a ser aplicada em caso de 
infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou do proposto apresentado; 
 
18.10 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca de 
Ibiraçu, excluindo qualquer outro por mais especial que seja.   
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Ibiraçu/ES, 14 de maio de 2014. 
 
 

Angela Mª T. Polezeli 
Presidente da CPL  

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

Prestação de serviços de mão-de-obra na manutenção dos seguintes equipamentos: 
 

Item Descrição Unid 

Visita 

Semanal 

Visita 

Mensal 

Total de 

visitas 

anuais  

(12 meses) 

Valor 

Mensal 

V. Total 

01 

Aparelhos transmissores de 

sinais de TV, sendo 03 com 

20 watts e 02 com 50 watts 

 05 Unid 01 04 

48   

02 Receptor de satélite 01 Unid 01 04 48   

03 Antenas transmissoras 04 Unid 01 04 48   

04 

Antenas parabólicas em 

fibra com 2,40 m de 

diâmetro 

02 Unid 01 04 

48   

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS – R$  

VALOR TOTAL DO CONTRATO – R$  
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ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

____ de ________ de 2014. 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
Convite Nº. 002/2014 
 
“PROPOSTA” 

1. Pela presente, (razão social do proponente), vem apresentar sua proposta comercial para a 
prestação de serviços do objeto do Convite nº. 002/2014, conforme descrito em seus anexos. 

2.  Nosso preço para a prestação de serviços proposto fica estipulado em R$__(____), sendo R$ 
_____(______), conforme planilhas anexas, já inclusas todas as despesas decorrentes e inerentes à 
atividade proposta tais como custos, insumos, taxas, transporte, impostos e outros.  

3. Propomos-nos a entregar o objeto nas condições estabelecidas pelo Município conforme descrito 
no Capítulo XIII do Edital.  

4. O pagamento do valor proposto poderá ser efetuado, conforme consta do capítulo XVI do Edital. 
 
5. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da presente data. 
 
6. Informamos que na hipótese de sermos vencedores da presente licitação firmará o Contrato de 

prestação de serviços o (a) senhor (a) _____________, (nacionalidade, profissão, CPF e condição 
jurídica do representante da empresa). 

 
 

 
Assinatura do responsável 
(Razão social do proponente) 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO Nº. ____/2014 
 
PROCESSO Nº. 700/2014 DE 20/02/2014 
CONVITE Nº. 002/2014 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, E A 
EMPRESA................................... 

 
O Município de Ibiraçu, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde D’Eu - nº. 
486 – Centro - Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o n.º. 27.165.208/0001-17, neste ato pelo Prefeito Sr. 
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 979.396.177-
53, CI nº 951.826-ES, residente na Fazenda da Penha, Zona Rural, s/nº, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Convite nº 002/2014, devidamente autorizado 
pelo Sr. Prefeito Municipal,  no processo nº. 700/2014 de 20/02/2014, resolvem assinar o presente 
Contrato, aplicando-se os princípios contidos na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com as 
cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
OBJETO 

 
1.1 – Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar serviços de mão-de-obra na manutenção de 05 
aparelhos transmissores de sinais de TV, sendo 03 aparelhos de 20 watts e 02 aparelho de 50 watts, 01 
receptor de satélite e 04 antenas transmissoras e 02 antenas parabólicas em fibra, com 2,40 m de 
diâmetro, pertencentes à esta Prefeitura, e instalados no alto do Morro do Aricanga, neste Município de 
Ibiraçu/ES, com autorização no processo n.° 700/2014 de 20/02/2014, a pedido da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, obedecendo rigorosamente às especificações do Anexo 
I e demais disposições que integram o presente Contrato e o Edital.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO 

 
2.1 - O valor do presente Contrato é de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), sendo R$ xxxxx (xxxxxxx) mensais, 
conforme definido na proposta apresentada, estando inclusas todas as despesas inerentes aos serviços. 
2.2 - Os valores ofertados deverão ser fixos e irreajustáveis, durante todo período de contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

CONDIÇÕES DE ENTREGA  
 
3.1.1 – O inicio dos serviços objeto desta licitação será autorizada por Ordem de Serviço expedida pela 
Gerência de Administração Geral e Suprimentos de Ibiraçu após a assinatura do Contrato, com duração de 
12 (doze) meses. 
 
3.2 - O prazo de inicio admite a prorrogação, a critério do Município de Ibiraçu, devendo ser justificado 
por escrito e previamente autorizado, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 
 

a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
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b)  omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive aos pagamentos 
previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato, 
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DO PAGAMENTO 
 
4.1 - O pagamento à Contratada será efetuado mensalmente, apresentação da fatura correspondente (Nota 
Fiscal), devidamente aceita e atestada pelo setor responsável, vedada antecipação, observado o disposto 
no art. 5º da Lei nº. 8.666/93 e pagas em até 10 (dez) dias úteis subseqüente ao mês da prestação de 
serviços. 
 
4.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na lei 4.320/64. 
 
4.3 - O Setor Financeiro exigirá para a liberação da fatura, cópias autenticadas dos comprovantes de 
regularidade perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa, ficando a 
liberação do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovação de regularidade e validade das 
certidões. 
 
4.4 - O pagamento poderá ser sustado pelo Município nos seguintes casos: 
 
a - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a contratante; 
 
b - Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no 
contrato; 
 
c - Não realização dos serviços do objeto nas condições estabelecidas no contrato; 
 
d - Erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura.  
 
4.5 – O pagamento não será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação 
que for imposta à Contratante, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção. 
 
4.6 – Obriga-se à Contratada, nos termos do Art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, manter-se durante a 
execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
5.1 - O prazo para inicio dos serviços do objeto desta licitação, será autorizado por Ordem de Serviço 
expedida pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos, com duração de 12 (doze) meses. 
 
5.2 – O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da data da convocação para 
esse fim. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão a cargo 

da dotação orçamentária e elemento de despesa abaixo discriminada. 
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050 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

050001.0412200022.018 MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH 

33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

110 FICHA 

 

050 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS – SEMARH 

050001.0412200022.018 MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH 

33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

111 FICHA 

 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
7.1 - Competirá ao Município de Ibiraçu:  
 
7.1.1 - fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos esclarecimentos 
relativos à entrega do objeto; 
 
7.1.2 - efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida na Cláusula Quarta do Contrato 
anexo a este Convite; 
 
7.1.3 – providenciar as inspeções na entrega do objeto, com vistas ao cumprimento dos prazos de entrega 
emitidos pela Contratada; 
 
7.1.4 - O representante do Gabinete do Prefeito anotará em registro todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do Contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão 
ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis; 
 
7.2 - Competirá ao Contratado: 
 
7.2.1 – Realizar os serviços objeto de acordo com as especificações do Convite, com a proposta de preços 
apresentada e de acordo com a minuta de Edital;  
 
7.2.2 - manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.2.3 - apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos 
serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva Secretaria, o número do 
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Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do Banco, agência e conta 
corrente, para efeitos de pagamento; 
  
7.2.4 - atender, satisfatoriamente em consonância com as regras Contratuais, o objeto Contratado; 
 
7.2.5 - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes da prestação dos serviços; 
 
7.2.6 - reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, as suas expensas no 
total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
prestação dos serviços. 
 
7.2.7 - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução 
de Contrato. 
 
7.2.8 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objetivo do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços. 
 
7.2.9 – permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados. 
 
7.2.10 - não ceder ou sub-contratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização, por escrito, da Secretária Municipal de Administração, ressalvando-se que quando concedida 
a sub-contratação, obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, com a inteira 
obediência aos termos do Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu e sob a sua inteira 
responsabilidade, reservando ainda a Prefeitura Municipal de Ibiraçu o direito de a qualquer tempo, dar 
por terminado o sub-contrato, sem que caiba à sub-contratada, o direito de reclamar indenização ou 
prejuízo de qualquer espécie. 
 
7.2.11 – comunicar, por escrito, imediatamente, à contratante a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual, para adoção de providências cabíveis. 
 
7.2.12 – obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade e fazer uso, 
antes do início da execução dos serviços, dos equipamentos de proteção individual – EPI. 
 
7.2.13 – atender aos serviços de manutenção programada constando solicitação por escrito com 
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas e autorização junto a respectiva secretaria solicitante, 
constando de data, horário e local de prestação dos serviços e dos profissionais envolvidos para execução.  
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS PENALIDADES 

 
8.1 - O não cumprimento deste contrato, no “todo” ou em “parte”, sujeitará a CONTRATADA a todas as 
penalidades previstas em Lei e no presente instrumento, a saber: 
 
a - advertência; 
 
b - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, sobre o valor da 
fatura; 
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c - a multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato, e aplicada também a 
multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, após o 30º dia de atraso na entrega 
da prestação dos serviços; 
 
d – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com  a Administração Pública, enquanto 
perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 

 
9.1 - Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 
 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
III - Lentidão no seu cumprimento;  
 
IV - Atraso injustificado na entrega da prestação dos serviços; 
 
V - Paralisação na execução dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
VI - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como a de seus superiores; 
VII - Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
VIII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas 
no processo Administrativo a que se refere o Contrato;  
 
IX - Ceder ou sub-contratar o presente Contrato sem anuência sem expressa da Administração; 
 
X – Outros motivos constantes no Art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2 - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, 
reduzindo ao termo no processo desde que haja conveniência para a Administração Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  

DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
 

10.1 - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 
Infraestrutura - SEMOSI, nos termos do Artigo 67 da nº 8.666/93, que deverá atestar a entrega do objeto 
nos prazos avençados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA PUBLICAÇÃO 
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11.1 - Caberá ao Município a publicação do extrato deste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

 
12.1 - Fica eleito o foro da cidade de Ibiraçu/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e 
que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
12.2 - E por estarem, justos e acertados, assinam o presente instrumento depois de lido e achado 
conforme, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 
Ibiraçu-ES,  ___ de  __________    de 2014. 

 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
 

1- ______________________ 
 

2- _______________________ 


