
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Nº Rubrica

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2021

PREÂMBULO - 1ª RETIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES - PMVIVA/ES, com sede a Rua Lourenço de Martins, nº 190 -
Centro, Vila Valério/ES, torna público que porcentoizará procedimento de licitação na modalidade Pregão
Presencial paraRegistro de Preços, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006, Decreto nº. 033/2021, de 27 de janeiro de 2021, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
pelo Decreto nº 034/2021.
CÓDIGO CIDADES: 2021.075E0700001.01.0005

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 - Modalidade: Pregão Presencial para fins de Registro de Preços
2 - Processo Administrativo nº 001409/2021
3 - Tipo de Licitação: Maior Percentual de Desconto
4 - Objeto: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para futura e eventual prestação de
serviços de manutenção contínua e ininterrupta, reformas e adaptação de instalações prediais, bens públicos de
uso comum, vias públicas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, por desconto na tabela
SINAPI, atendendo as necessidades do município de Vila Valério/ES
5 - Dotação Orçamentária:
1000412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00018Fonte de Recurso - 10010000000

1100412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS33903900000 - OUTR
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00032Fonte de Recurso - 10010000000

1300412213012.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER33903900
- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00080Fonte de Recurso - 10010000000

1401512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00111Fonte de Recurso - 10010000000

1602012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME
ECONÔMICO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00160Fonte de
Recurso - 10010000000

1001012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00011Fonte de Recurso - 12110000000

1001212218012.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO33903900000 - OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00010Fonte de Recurso - 11110000000

1000812219012.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00011Fonte de Recurso - 10010000000
6 - Órgãos Participantes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER, SECR. AGRICULT, MEIO AMBIENTE E DES. ECONO
SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

II - SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial nº 000023/2021
Dia: 23 de dezembro de 2021.
Horário: 12:00 horas(início do credenciamento: 30 minutos antes da abertura da sessão)
Local: Sala do Setor de Licitações (CPL/PREGÃO).

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
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1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no sítio
eletrônicowww.vilavalerio.es.gov.brou providenciar cópia junto ao Setor de Licitações da PMVIVA/ES, de segunda
a quinta, de 11 às 17 h., e, às sextas, de 7 às 12 h., ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à
licitação no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico acima informado, tendo em vista a possibilidade de
alterações e avisos sobre o procedimento.
2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados ao Pregoeiroaté 3
(três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico
semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, pelo telefone (27) 3728-1000 ou mediante requerimento protocolado na
recepção da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 hs., e, às sextas, de 7 às 12 hs. Os esclarecimentos
serão respondidos até o dia anterior marcado para a porcentoização da sessão pública.
3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados ao mesmo endereço eletrônico ou
protocolados na recepção da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h., e, às sextas, de 7 às 12 h., até 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Os esclarecimentos serão respondidos até
o dia anterior marcado para a porcentoização da sessão pública.
4 - A impugnação do edital deverá ser promovidaatravés de protocolo da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11
às 17 h., e, às sextas, de 7 às 12 h., ou enviada para o endereço eletrônico
semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pú-
blica, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo
Licitatório, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento
que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.
6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao interessado
sobre a sua decisão, dando ampla publicidade através do sítio eletrônicowww.vilavalerio.es.gov.br .
7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a porcentoização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar desta licitação somente empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos.
2 - A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste edital e seus anexos, sendo
vedada a participação de empresa:
a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES;
b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;
c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
d) que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata;
e) que esteja constituída sob a forma de consórcio;
f) que atue na forma de cooperativa.
3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório.

V - CREDENCIAMENTO
1 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário especificado no item II
para a Sessão Pública do Pregão.
2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por proprietário, sócio ou dirigente,
desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual,
ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social Consolidado, em se
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de
seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, afim de que seja comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de
todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada
cópia autenticada do documento de identidade do representante.
3 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração pública ou particular,
que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais
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atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do
documento de identidade do credenciado, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do registro
comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou
Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado do documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício, afim de que seja comprovada a aptidão para a
formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação.
4 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.
5 - Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar o TERMO DE CREDENCIAMENTO -
ANEXO 3 (MODELO).
6 - O licitante enquadrado como MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTEque desejar obter os
tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 4(MODELO)e a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL,
seguindo a previsão da Instrução Normativa DREI nº 10/2013.
7 - Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja optante pelo Sistema
Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também o
comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda
(<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional>).
8 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal e administrativa.
9 - Na mesma fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 5 (MODELO).
10 - Caso não haja representante presente à sessão, a licitante deverá remeter a declaração de que trata o item
9 - ANEXO 5 (MODELO),juntamente com a cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa
individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social Consolidado, em
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de
Vila Valério/ES, Nº do Pregão Presencial - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
11 - A apresentação no CREDENCIAMENTO do original ou cópia autenticada do registro comercial, no caso de
empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social
Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova da diretoria em exercício, isentam a licitante de juntá-los noENVELOPE 2 - DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO.
12 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal e
administrativa.

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora previamente
estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, sob
pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO
À Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 000023/2021
Razão Social
CNPJ
ENDEREÇO

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 000023/2021
Razão Social
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CNPJ
ENDEREÇO
2 - Não serão aceitos os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação entregues na PMVIVA/ES
sem protocolar.
3 - Poderão ser acessados os envelopes de licitantes que encaminharem via CORREIOS, o envelope de proposta
de preços e de habilitação, desde que apresentem fora dos envelopes no mínimo a declaração de que trata o
item 9 do Capitulo V - ANEXO 5 (MODELO), assinada por representante legal ou constituído. No caso de
representante legal constituído, acompanhada do original ou cópia autenticada da procuração pública ou
particular, juntamente com a cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ato
constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercício, em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES,
Nº do Pregão Presencial - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS".

VII - PROPOSTA DE PREÇO
1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e
entrelinhas, com todos os es propostos expressos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula,
obrigatoriamente em porcento, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as folhas;
b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, telefone/fac-símile e
e-mail;
c) deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, o preço total e o preço global;
d) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
e) deve informar que a validade da proposta de preços é de 12 (doze) meses, que coincide com o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
f) caso a validade da proposta não esteja expressamente indicada na proposta de preço, a mesma será
considerada não inferior a 12 (doze) meses.
2 - Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, prevalecerão
sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os
es em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos.
3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais de uma
proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a PMVIVA/ES.
4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da empresa
licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação constante no art. 4º,
XVII da Lei nº 10.520/2002.
5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as condições
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele contidas.
6 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às disposições contidas neste edital;
b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;
7 - AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTAM NO ANEXO 1 - PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
1 - Após a abertura da SESSÃO PÚBLICA pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes.
2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do Maior Percentual de Desconto SOBRE A TABELA
SINAP - SISTEMA NACIONAL DE CUSTO REFERENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.
3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das propostas
de desconto, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos,
identificando as propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no item acima.
4 - Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de maior desconto e aqueles que tenham
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apresentado propostas em es sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de maior
desconto, para participarem da etapa de oferta de lances.
5 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances.
6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de es distintos e crescentes.
7 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor desconto e os demais, em ordem crescente
de desconto.
8 - Durante a Sessão Pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom andamento
do procedimento licitatório.
9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da
empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último desconto por ela apresentado, para
efeito de ordenação das propostas.
10 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades previstas em lei e neste edital.
11 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de maior desconto.
12 - O Pregoeiro poderá negociar o desconto com a empresa licitante vencedora, buscando a proposta mais
vantajosa para a PMVIVA/ES.
13 - Verificando o Pregoeiro que os descontos apresentados não são compatíveis com os atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá decidir justificadamente pela suspensão do
Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e aspectos pertinentes ao desconto proposto, podendo
também optar pela repetição do procedimento.
14 - Se o Pregoeiro entender que o desconto é inexequível, fixará prazo para que o licitante demonstre a
exequibilidade de sua proposta através de planilha de custos ou outros documentos. Não ocorrendo a
comprovação da exequibilidade do(s) preço(s), a proposta será desclassificada.
15 - Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e houver proposta de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que seja igual ou
até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta classificada, estará configurado o empate ficto/virtual. Neste
caso, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos,
apresentar proposta de desconto superior a do licitante melhor classificado e, se atendidas as exigências deste
edital, ser considerada vencedora do certame;
b) não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor
classificada, na forma anterior, em havendo outras empresas licitantes de mesma natureza que tenham ofertado
propostas que se enquadram no limite do empate ficto/virtual, estas serão convocadas, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) a empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, concedidos pelo
Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006;
d) na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento licitatório prossegue com as
demais empresas licitantes.
16 - Será registrado na Ata da sessão pública os licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de
1993;
17 - O registro a que se refere o item 16 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto
Municipal nº 033/2021.
18 - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 16, serão classificados segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva.
19 - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16 será
efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Municipal nº 033/2021 e quando houver
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necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados.
2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na
data fixada para sua apresentação.
3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, desde que efetuada antes da etapa do
CREDENCIAMENTO, previsto no item II - SESSÃO PÚBLICA.
3.1 - Para autenticação de cópias pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, somente será considerado a
apresentação do documento original, sendo desconsiderada cópia de documento autenticado em cartório.

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações, ou contrato
consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido no
país.
5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) prova de regularidade de Tributos Federais, Divida Ativa da União e Seguridade Social - Certidão Conjunta
PGFN e RFB;
c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;
d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa.
5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter o
nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta;
c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ
da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
5.2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais (INSS
e PGFN/RFB).
5.3 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão a validação
das certidões negativas/positivas apresentadas nos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL,
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL,
SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).
5.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser
datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de Certidão de Registro da empresa no conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA),
em vigor, conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculada o Licitante e que comprove atividade
relacionada ao objeto.
b) Comprovação de que a licitante vencedora dispõe de instalações, ferramentas, equipamentos básicos e
pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços objeto desta licitação, na forma de declaração da
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própria licitante.
c) Comprovação que o licitante possui em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas, Profissional(is)
de nível superior, devendo comprovar possuir os seguintes profissionais: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro Ambiental e Engenheiro Agrônomo.
c.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS)
em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que Conste o profissional como
sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o
profissional como responsável técnico, de declaração de contratação futura do profissional, desde que
acompanhada de declaração de anuência do profissional ou, ainda, cópia da Declaração de Compatibilização
(compatibilidade de atuação profissional de acordo com a resolução 336/89 do Confea).
c.2) A apresentação da CTPS do profissional poderá ser dispensada caso a empresa apresente contrato de
prestação de serviços como profissional liberal.
c.3) No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem os documentos de um mesmo profissional como
comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.
6.1 - A PMVIVA/ES poderá promover diligências 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 Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções
previstas na Lei n° 8.666/1993.
7 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a)	Apresentação da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. No caso de silêncio do
documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para fins de habilitação, deverá apresentar
data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da
Licitação.
8	- QUALIFICAÇÃO SOCIAL
a)	A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO 6 (MODELO), atestando que não possui em seu quadro de empregado(s),
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
9 - OUTRAS DECLARAÇÕES
a)	A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO deque não possui em seu quadro societário, servidor
com vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Vila Valério. (CONFORME ANEXO 9 - MODELO)

X - RECURSOS
1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a
correr do término do prazo concedido a recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do direito de
recurso.
3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o endereço, o
telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricados em todas as folhas e assinados pelos representantes
legais ou credenciados.
4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados na PMVIVA/ES.
5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa licitante.
6 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pelo Pregoeiro deverão ser
dirigidas ao Prefeito Municipal de Vila Valério/ES, através de protocolo na PMVIVA/ES, nos mesmos moldes do
item 3.
7 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - Será lavrada ata circunstanciada da Sessão Pública do Pregão com o registro das empresas licitantes
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credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da análise dos
documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes.
2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior da PMVIVA/ES.
3 - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior da PMVIVA/ES.

XII - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - Após a homologação do Pregão, a empresa licitante classificada será convocada para assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo de até 03 (três) dias úteis.
2 - A PMVIVA/ES poderá prorrogar o prazo acima fixado, uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
3 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de
sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.
3.1 - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste
artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
4 - As contratações decorrentes do Registro de Preços terão como prazo inicial o recebimento da Requisição
emitida pela PMVIVA/ES, tendo como prazo final o recebimento definitivo dos materiais ou serviços pelo setor
demandante, observados os prazos de entrega ou execução fixados no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 2.
5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a porcentoização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hi-
póteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
6 - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado
durante a fase competitiva.
7 - Será incluído, na respectiva ata de registro de preços na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
8 - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal da Prefeitura Municipal de Vila
Valério e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e
9 - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
10 - O registro a que se refere o item 7 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do
Decreto Municipal nº 033/2021.
11 - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 7, serão classificados segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva.
12 - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada, na hipótese prevista no
parágrafo único do art. 13 do Decreto Municipal nº 033/2021 e quando houver necessidade de contratação de
fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.
13 - O anexo que trata o item 7 consiste na ata de porcentoização da sessão pública do pregão, que conterá a
informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame.
14 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
15 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
16 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
17 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
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registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
18 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
19 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
20 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

XIII - DO CONTRATO
1 - O Contrato será formalizado na forma da Minuta constante do ANEXO 8.
2 - A(s) empresa(s) contratada(s) será(ão) convocada(s) para assinar o Contrato no prazo de até 03 (três) dias
úteis.
3 - A PMVIVA/ES poderá prorrogar o prazo acima fixado, por igual período, quando solicitado pela contratada,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração, nos termos do art. 64, §1º da Lei nº 8.666/1993.

XIV - ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1-A PMVIVA/ES, por intermédio do Setor de Compras, convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de
Preços para retirar a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Serviço.
2 -O prazo para a retirada da Ordem de Serviço, após a convocação, é de 02 (dois) dias úteis.
3- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
4 - os serviços deverão ser prestados em conformidade com o TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 2 deste Edital.

XV - RECEBIMENTO E PAGAMENTO
1 - Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento à PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os
documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos
depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias, após a respectiva apresentação.
2 - A nota fiscaldeverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de CREDENCIAMENTOe
acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no Pregão, deverá ser comunicado à PMVIVA/ES, mediante documentação própria, para apreciação
da autoridade competente.
4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à
empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da
data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
6 - O pagamento referente ao da nota fiscalsomente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo
expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária
ou de terceiros.
7 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que
concerne a proposta de preço e a habilitação.

XVI - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
1 - O contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de emissão da
proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
2 - O contratado poderá ser reajustado desde que decorrido 01 (um) ano, a contar do mês de emissão da
proposta comercial, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGEou outro que
venha a substituí-lo.
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3 - O contratado poderá ser revisto para mais ou para menos, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços/bens registrados, consoante art. 17, 18 e 19 do
Decreto Federal 7.892/2013.
4 - Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob os ditames contidos no Art. 65, II, d, da Lei
nº 8.666/93, o contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

XVII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1 - O registro do preço será cancelado quando o fornecedor:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 2002.
Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

XVIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital e na Ata de Registro
de Preços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei
nº 8.666/1993, conforme o disposto:
a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o da proposta
apresentada, no caso de não atendimento do prazo de assinatura da Ata de Registro de Preços;
b) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o da ordem de
fornecimento, nos casos de: descumprimento do prazo estipulado para a retirada da ordem de fornecimento;
atraso quanto ao prazo de execução dos serviços ou pela recusa em fornecer o objeto, calculada pela fórmula M
= 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: M = da multa, C = da obrigação e D = número de dias em atraso;
c) impedimento do direito de licitar e contratar com a PMVIVA/ES por um período de até 2 (dois) anos, no caso
de apresentação de declaração ou documento falso.
2 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de licitar ou
contratar;
3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMVIVA/ES após a devida notificação e o transcurso
do prazo estabelecido para a defesa prévia.
4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será
indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá
ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.

XVIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a esclarecer ou
completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada posterior de informações ou
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de credenciamento, classificação e habilitação.
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2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações complementares.
3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da PMVIVA/ES para subsidiar a análise técnica
do objeto licitado.
4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico vigente e nos
princípios de Direito Público.
5 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela
prática de atos fraudulentos.
6 - Os documentos apresentados no certame não serão devolvidos, salvo se original a ser substituído por cópia
reprográfica autenticada.
7- A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES não se responsabilizará por envelopes encaminhados via postal ou
por outra forma.
8 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO 1 - PLANILHA DESCRITIVA;
ANEXO 2 - TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO 3 - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO);
ANEXO 4 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO);
ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO);
ANEXO 6 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO);
ANEXO 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO 8 - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO 9 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL D
VALÉRIO (MODELO);
ANEXO 10 - PLANILHA MODELO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL.

Vila Valério/ES, em 08 de dezembro de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial/PMVIVA
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ANEXO 2

1.	DO OBJETO
1.1 - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA E ININTERRUPTA, REFORMAS E ADAPTAÇÃO DE
INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS DE USO COMUM, VIAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, POR DESCONTO NA TABELA SINAPI, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES.

2.	DA JUSTIFICATIVA
A execução dos serviços de manutenção contínua e ininterrupta dos diversos sistemas, equipamentos e
instalações prediais e malha viária do Município de Vila Valério é imprescindível para a preservação e
conservação das características de funcionamento, segurança, higiene e conforto das edificações públicas e bens
de uso comum, tais como, ruas, praças, escadarias, pontes, etc., buscando a maior economicidade e o menor
impacto ambiental possível.

O Município de Vila Valério possui grande parte de sua malha viária dimensionada para receber apenas tráfego
leve. Muitas estão com a vida útil do pavimento esgotada, seja pela antiguidade da sua execução ou pelo tráfego
cada dia mais intenso. Para atender a demanda por manutenção corretiva, os serviços de reparo precisam ser
realizados de forma contínua e com mais qualidade, menor prazo e custo.

Os serviços de manutenção de prédios, praças e vias públicas são, geralmente, realizados por execução direta,
contudo, os recursos humanos e de equipamentos e maquinários à disposição do município são insuficientes para
atendimento à toda demanda existente com eficiência, ocasionando deficiência na prestação dos serviços.

Assim, a presente contratação possui objetivo de melhorar, padronizar e promover a qualidade dos serviços de
manutenção dos bens públicos de uso comum e dos prédios públicos, buscando obter uma vida útil duradoura,
proporcionando uma resposta mais rápida e eficientes para os problemas estruturais encontrados, seja pelo uso,
seja pelo tempo e fenômenos da natureza.

Algumas instalações prediais do município apresentam sistemas complexos que, por este motivo, exigem
conhecimentos técnicos especializados em engenharia, manutenção predial, de forma a garantir seu perfeito
funcionamento. Esses sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de climatização e outros no mesmo nível de
complexidade devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários,
mantendo um adequado padrão operacional.

A falta de manutenção preventiva nas instalações e malha viária pode levar ao colapso de sistemas vitais ao
desempenho das atividades institucionais desenvolvidas pelo Município, bem como, na mobilidade urbana. Além
da necessidade de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam com frequência
de manutenção corretiva, para sanar defeitos imprevisíveis.

Ademais, a constante ampliação das atividades das unidades administrativas e de assistência que compõem a
estrutura institucional do Município impõe a necessidade de adequações, adaptações e ampliações nos sistemas
citados, de forma a atender a demanda dos ambientes de trabalho, unidades de saúde, escolas, entre outros.

A contratação de empresa especializada para prestação dos serviços aqui descritos justifica-se diante da
indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro funcional deste município, pois não há quadro de
servidores suficientes ou com qualificação que atendam hoje a demanda dessa área com qualidade e eficiência,
o que impossibilita que os serviços de manutenção sejam prestados de forma ágil e adequado à demanda
necessária.

Contudo, pretende-se alcançar maior economia e rapidez na execução das manutenções prediais e malha viária
demandadas, com vistas a garantir o perfeito e contínuo funcionamento dos imóveis e vias públicas deste
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Município.

3.	DA CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
3.1 - A contratada deverá apresentar:
a) Apresentação de Certidão de Registro da empresa no conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA),
em vigor, conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculada o Licitante e que comprove atividade
relacionada ao objeto.
b) Comprovação de que a licitante vencedora dispõe de instalações, ferramentas, equipamentos básicos e
pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços objeto desta licitação, na forma de declaração da
própria licitante.
c) Comprovação que o licitante possui em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas, Profissional(is)
de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, sendo os profissionais os seguintes: Engenheiro Civil,
Elétrico, Ambiental e Agrônomo.
c.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS)
em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que Conte o profissional como
sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o
profissional como responsável técnico, de declaração de contratação futura do profissional, desde que
acompanhada de declaração de anuência do profissional ou, ainda, cópia da Declaração de Compatibilização
(compatibilidade de atuação profissional de acordo com a resolução 336/89 do Confea).
c.2) A apresentação da CTPS do profissional poderá ser dispensada caso a empresa apresente contrato de
prestação de serviços como profissional liberal.
c.3) No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem os mesmos atestados de um mesmo profissional como
comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

4.	DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1	- Os serviços deverão ser prestados nas diversas instalações, edificações municipais, diversos bens públicos
de uso comum e malha viária do Município de Vila Valério;
4.2 - GARANTIA DOS SERVIÇOS:
4.2.1 - Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses, contado a partir da sua
execução;
4.2.2 - Durante o prazo de garantia, a Contratada ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para o
Contratante.
5 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA:
5.1.1 - A manutenção corretiva consiste na prestação de serviços de engenharia, sob demanda, nos sistemas
integrados às instalações prediais, dispositivos hidrossanitários, pluviais, instalações e dispositivos elétricos,
instalações e dispositivos de rede telefônica e lógica, de combate e prevenção a incêndio e sistema de proteção
de descargas atmosféricas (SPDA), reconstituição das partes civis afetadas, bem como manutenção na malha
viária.
5.1.2 - Os componentes de edificação abrangidos na manutenção são exemplificados/apontados na tabela
constante do Apenso I deste termo de referência e constituem, em sua maioria, nas seguintes atividades:
5.1.3 - Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações hidrossanitárias e
pluviais:
a) Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, conexões, registros
(internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, substituindo-os,
caso necessário;
b) Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictórios, registros,
engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessário;
c) Realizar reparações na vedação dos metais, substituindo-as, caso necessário;
d) Reparar ferragens e louças dos sanitários, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;
e) Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeção, drenos, galerias de água pluvial, procedendo à limpeza e
eliminando quaisquer irregularidades, caso encontradas;
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f) Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, reparando
quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bacias, conexões,
suportes, etc.
g) Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, consertando ou
substituindo registros, válvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos hidráulicos danificados;
h) Corrigir falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões,
registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou substituindo aqueles que estiverem
danificados;
i) Realizar manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades encontradas;
k) Realizar desentupimentos de redes de esgoto de vias públicas, prediais, pias, vasos sanitários, caixas
sifonadas, ralos e caixas de inspeção, etc.
l) Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos
hidrossanitários e normas vigentes.
5.1.4 - Serviços a serem prestados nas instalações elétricas prediais:
5.1.4.1 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica deverão ser realizados em todas as
instalações e equipamentos elétricos dos prédios, COM EXCEÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:
transformador da rede de alta tensão, elevadores, centrais de ar-condicionado, equipamentos de ar-condicionado
individuais, máquinas de reprografia, equipamentos de tecnologia da informação e equipamentos elétricos
portáteis que não integram as instalações prediais, tais como: televisores, aparelhos de som e seus acessórios,
geladeiras, frigobar, bebedouros, etc.
5.1.4.2 - Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações elétricas
prediais:
a) Corrigir falhas nos quadros de distribuição, incluindo a distribuição de disjuntores, balanceamento de fases,
substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medição de correntes, tensão, etc.;
b) Corrigir falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações internas quanto
externas, incluindo o conserto ou a substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts e
tomadas, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento;
c) Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de distribuição, disjuntores,
condutores, canaletas, calhas, receptáculos, interruptores, equipamentos, instalações, etc., substituindo os itens
necessários;
d) Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como microcomputadores,
máquinas reprográficas, etc., substituindo os itens necessários;
e) Corrigir falhas nos sistemas de iluminação de emergência, substituindo os itens necessários; f) Reparar ou
substituir dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélula, contactores, relês, minuterias,
chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc.;
g) Realizar a manutenção ou substituição de luminárias, quando a sua operação for insuficiente ou provocar
frequentes queimas de lâmpadas;
h) Realizar reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias, lâmpadas, contatos dos reatores, base dos
soquetes, disjuntores, etc;
i) Realizar a medição dos circuitos para verificar o estado da fiação, corrigindo ou substituindo aqueles que
apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão de tomadas, lâmpadas,
equipamentos, etc;
j) Realizar a manutenção corretiva em cercas eletrificadas e sistema de alarme, substituindo os itens necessários
e corrigindo quaisquer irregularidades encontradas, incluindo a limpeza externa necessária ao seu bom
funcionamento;
k) Ativar e mudar pontos elétricos;
l) Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos sistemas
elétricos e das normas vigentes.
5.1.5 - Serviços a serem prestados nas instalações civis:
5.1.5.1 - Os serviços de manutenções corretivas nas instalações civis compreendem todas as atividades que
exigem intervenções que visam a corrigir e reparar imperfeições e falhas em esquadrias, portas, portões,
grades, alambrados, paredes, calhas, pinturas, pisos, telhados, forros, calçadas, muros, etc.
5.1.5.2 - Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações civis:
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a) Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade de escoamento e
pontos de interferência, de forma a identificar anomalias;
b) Realizar eventuais correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerâmicas,
granitina, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas);
c) Realizar eventuais correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a existência de trincas,
descolamentos, manchas e infiltrações;
d) Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos materiais
anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor já existente;
e) Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, consertos ou, se
necessário, substituição de fechaduras, travas, dobradiças, molas hidráulicas, cordoalhas, prendedores,
puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina;
f) Realizar pintura de caixas de incêndio, quadros de distribuição elétricos, quadros telefônicos e molduras de
equipamentos de ar-condicionado, corrigindo o que for necessário;
g) Corrigir falhas em calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimãos, alambrados,
muros e portões;
h) Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos instáveis;
i) Realizar correções na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem dilatações, quebras, trincas,
recalques,etc.;
j) Realizar correções em paredes eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, pinturas;
k) Realizar correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e marquises, se
necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova impermeabilização e proteção mecânica;
l) Executar revisão geral de janelas, portas, portões, suportes de ar-condicionado de janela, corrigindo as falhas
encontradas e/ou substituindo partes, quando necessários;
m) Executar a inspeção geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedações, regulagens nas
fixações e remoção de partes enferrujadas, se necessário;
n) Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituição de telhas, chapins, rufos;
o) Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de condução e escoamento de águas pluviais;
p) Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos,
instalação e/ou substituição de peças e materiais como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir/reparar
portas, janelas e montagens de móveis em geral;
q) Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisórias (com ou sem vidro);
r) Realizar instalação de extintores de incêndio, telas de proteção, quadros, murais, acessórios de banheiro e
copa, suportes, etc.
5.1.6 - Serviços de telefonia e rede de cabeamento estruturado a serem prestados sempre que solicitado:
5.1.6.1 - Os serviços de manutenção em telefonia e cabeamento estruturado compreendem a instalação e
transferência de ramais, lançamento de cabos, instalação e substituição de peças, blocos de ligação, dispositivos
de proteção, conectorização de pontos, montagem de patchpanels e demais componentes da rede interna dos
imóveis;
5.1.6.2 - Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações telefônicas  e
rede cabeamento estruturado:
a) Realizar identificação dos circuitos lógicos e das linhas telefônicas, comutação de pontos lógicos de dados para
voz e vice-versa;
b) Organizar fiação, limpar os distribuidores gerais e realizar confecção e ligação de extensões telefônicas;
c) Realizar reparos para solucionar falhas como: linha muda, ruídos, interferências, mau contato, intermitências
e outras falhas que comprometam a boa comunicação;
d) Instalar e/ou remanejar pontos telefônicos e de rede lógica de dados;
e) Substituir cabeamento, tomadas telefônicas e conectores defeituosos;
f) Instalação física do link de dados entre o DG telefônico e o modem;
g) Efetuar a rede interna de telefonia a partir do DG telefônico quando instaladas novas linhas telefônicas.
5.1.7 - Serviços em sistemas de ar condicionado a serem prestados sempre que solicitado pelo Contratante:
5.1.7.1 - Os serviços em sistemas de ar condicionado consistem em promover as intervenções civis, hidráulicas e
elétricas necessárias para a instalação e mudança de local de aparelhos de ar-condicionado;
5.1.8 - Serviço de Manutenção de malha viária:
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a) unificar, padronizar e conservar a qualidade da "Operação Tapa Buracos", buscando obter uma vida útil,
estabelecendo de maneira prática as sequências desta operação, para os pavimentos danificados em decorrência
da ação do tráfego, falhas de execução e abertura de valas executadas pelas diversas concessionárias que atuam
nas vias públicas e demais outros agentes.
5.1.9 - Serviço de Poda:
a) Realizar poda nas árvores das ruas do município;
5.1.10 - Serviço de Iluminação Pública:
a) Substituição de luminárias de lâmpadas comuns por sistema de LED;
b) Substituição de braço em aço para luminárias;
c) Reparação/substituição/Instalação de poste em aço para luminárias de campos, praças e jardins;
d) Reparação/substituição/instalação de refletores e projetores de LED em campos, praças e jardins.
5.2 - Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados com a utilização de técnicas e
rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial, Normas da
ABNT, Manual de Obras Públicas - Edificações Práticas da SEAP; Normas das concessionárias de serviços pú-
blicos; Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção; Código
de Obras da Prefeitura Municipal, se houver, em vigor, Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01 de 19 de janeiro
de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
5.3 - Na execução das manutenções prediais e malha viária, a definição do preço global dos serviços dar-se-á
por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos
na tabela SINAPI; (RETIFICADO)
5.3.1 - O levantamento dos preços deverá ser de acordo com os valores atuais de mercado, considerando,
preferencialmente a tabela SINAPI (RETIFICADO).
5.4 - Nos casos em que a Tabela SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, deverá ser
utilizada outra fonte de informação, nesta ordem de prioridade:
5.4.1 - Tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, ou
estadual, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos
constantes do SINAPI (como exemplo SICRO do DNIT);
5.4.2 - Pesquisa de mercado do local da prestação do serviço (com registro dos estabelecimentos e as cotações),
devendo ser apurada a média entre três cotações e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na licitação;
5.5 - Deverão ser elaborados, previamente à emissão da Autorização de Execução - AE, para fins de avaliação
dos custos e prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos:
5.5.1 - Planilha de orçamento com fonte de custos baseada na tabela SINAPI;
5.5.2 - Planilha com as composições analíticas de fontes não-Tabela SINAPI, se for o caso;
5.5.3 - Cronograma físico-financeiro quando o tempo de execução do serviço se estender por período superior há
30 dias;
5.6 - O prazo máximo para a apresentação dos documentos do item 5.5 ao Contratante será de 02 (dias) dias
úteis, contados a partir da solicitação de orçamento por parte da fiscalização. As solicitações de orçamento
ocorrerão preferencialmente via correio eletrônico;
5.7 - Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execução do serviço contratado deverá
ser submetido à aprovação da fiscalização e serviço de engenharia do município. Essa exigência vale também
para os casos em que, excepcionalmente, as composições constantes na planilha não possuam referência em
bases de dados oficiais. Nesses casos, deverá ser submetida à fiscalização uma listagem (pesquisa de mercado)
com o mínimo de três cotações de preços de empresas do mercado local, sendo que deverá ser considerado o
valor da média aritmética;
5.7.1 - Deverá ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificações, na qual deverá ser informada,
por item, de modo a ser verificada com clareza, a origem de cada composição. Caso algumas das composições
não pertençam a Tabela SINAPI, estas deverão ser apresentadas analiticamente, de forma a atender ao disposto
no § 2º do inciso II do Art. 7 da Lei n.º 8.666/93;
5.7.2 - Todos os documentos deverão ser entregues, em três vias impressas, devidamente assinadas por
profissional habilitado e em meio digital, em formato compatível com softwares livres e também no formato
original do programa em que for gerado o arquivo.
5.7.3 - Toda planilha apresentada, de orçamento de qualquer serviço, será submetida à avaliação e aprovação
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do serviço de engenharia do município;

6 - DA PROPOSTA
6.1 - As licitantes deverão apresentar proposta, conforme modelo a ser apresentado no Edital; 6.2 - O critério de
julgamento da licitação deverá ser pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA SIN
(RETIFICADO).

7- DOS INSUMOS (PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES) DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
7.1 - Na realização dos serviços de manutenção corretiva todos os insumos (materiais, peças e componentes)
deverão ser fornecidos pela Contratada.
7.2 - Os insumos utilizados pela Contratada na execução dos serviços aqui descritos deverão ser de boa
qualidade e manter o padrão existente nas edificações, devendo as amostras serem submetidas à aprovação da
fiscalização antes do seu emprego.
7.3 - A Contratada deverá disponibilizar no local indicado pelo Contratante um Estoque para aplicação Imediata
de insumos no valor total conforme tabela SINAPI de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será utilizado para os
reparos e solicitações emergenciais e serão pagos conforme o seu uso e que deverão ser repostos em até 72
(setenta e duas) horas.
7.3.1 - Ao final do contrato, o valor do saldo de estoque será inventariado e repassado a Contratante que fará o
seu pagamento na última medição.

8 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM FORNECIDAS PELA CONTRATADA
8.1 - A Contratada deverá, de imediato e às suas expensas, disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos
necessários à realização dos serviços objeto deste Termo de Referência, inclusive, se necessário, fornecer
veículos e máquinas específicas para realização de desentupimentos de redes hidráulicas, bem como para a
limpeza de fossas sépticas;
8.1.1 - O Contratante não poderá ser responsabilizado por avarias, roubos ou danos porventura causados a estes
equipamentos enquanto estiverem nas dependências dos imóveis relacionados no item 4.

9- EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante a aprovação do respectivo orçamento e
demais documentos previstos pela fiscalização e emissão da Autorização de Execução. Em três modalidades:
9.1.1 - Manutenção Emergencial: consideradas as solicitações imprevisíveis e essenciais a continuidade das
atividades da Contratante, acionados pelos meios possíveis por Notificação de Ocorrência caracterizadas pelas
soluções mínimas de situações em caráter imediato e preferencial sobre as demais na mobilização da estrutura
da Contratada, dispensando a orçamentação prévia, correspondente a 15% (quinze por cento) da expectativa de
demanda;
9.1.2 - Manutenção Regular: considerada as solicitações necessárias e oportunas com programações mensais e
planejamento de execução, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da expectativa de demanda; e
9.1.3 - Manutenção Preventiva: consideradas as solicitações de verificação prévia a ser desenvolvido pelo
Município dentro do plano de providências institucionais da Contratante e repassada ao Contratado com prazo de
conclusão flexível por período, correspondente a 10% (dez por cento) da expectativa de demanda.
9.2 - A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços nos seguintes prazos máximos:
9.2.1 - Manutenção Emergencial: Até 02 (duas) horas após a Notificação de Ocorrência;
9.2.2 - Manutenção Regular: Até 02 (dois) dias úteis após a emissão da Autorização de Execução - AE; e
9.2.3 - Manutenção Preventiva: dentro do período mensal estipulado na Autorização de Execução - AE.
9.3 - Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para o Município, e que não tenham sido autorizados e
aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo a Contratada qualquer alegação em
contrário;
9.4 - Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do
Serviço e/ou Gestor do Contrato;
9.5 - O recebimento dos serviços que compõem cada orçamento dar-se-ão da seguinte forma:
9.5.1 - PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão
dos serviços pela CONTRATADA, mediante a lavratura de termo de recebimento provisório assinado pelas partes,
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após a realização de vistoria pela Fiscalização.
9.5.2 - DEFINITIVAMENTE: em até 30 (trinta) dias contados do termo de recebimento provisório, mediante a
lavratura de termo de recebimento definitivo, que será assinado pelas partes após a verificação documental
necessária, que deverá incluir, necessariamente, registro de ponto eletrônico biométrico dos seus funcionários,
constando no mínimo as horas autorizadas aplicadas a cada ordem.
9.6 - Se no RECEBIMENTO PROVISÓRIO ou após ele, for identificada qualquer falha na execução, cuja
responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será
interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas;
9.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
segurança dos serviços e dos materiais empregados durante o período de garantia previsto para o serviço.

10 - DAS OBRIGAÇÕES:
10.1 - Da Contratada:
10.1.1 - Responsabilizar-se pela gestão da mão de obra necessária e qualificada para a realização dos serviços
objeto deste Termo de Referência, mantendo uniforme com identificação visível da empresa e pessoal;
10.1.1.1 - Os empregados da Contratada não terão, em hipótese alguma, relação de emprego com o
Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
10.1.2 - Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho
ocorridos durante a execução dos serviços contratados, bem como pelos danos pessoais ou materiais causados
por seus empregados ao Contratante ou a terceiros, ocorridos nos locais de trabalho;
10.1.3 - Cuidar para que os seus empregados designados para a execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência zelem pelo patrimônio público;
10.1.4 - Manter como responsável técnico pelos serviços objeto do contrato um profissional devidamente
habilitado como engenheiro civil que deverá responder diariamente sobre o andamento técnico dos serviços
autorizados pela Contratante;
10.1.5 - Designar Preposto com carga horária fixa de 44 horas semanais para representá-la formalmente durante
a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato;
10.1.5.1 - O preposto designado deverá deixar endereços físicos, telefones (fixo e celular) endereço eletrônicos e
as indicações dos responsáveis de plantão para atendimento com o Município, devendo responder as Ordens de
Serviços do Município, no prazo estipulado no item 9.2;
10.1.6 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais,
equipamentos e mão de obra necessária;
10.1.7 - Substituir imediatamente, sempre que exigido pelo Município e independentemente de justificativa por
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórios;
10.1.8 - Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução e/ou do uso de materiais de má
qualidade;
10.1.9 - Indenizar o Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, extravios e inutilização de
objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência;
10.1.10 - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtornos para o
Município, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com o Município, podendo ser realizado
em finais de semana e feriados;
10.1.11 - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no
desempenho dos serviços;
10.1.12 - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços;
10.1.13 - Dar ciência à fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na
execução do serviço;
10.1.14 - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, bem como prestar todos os
esclarecimentos que forem solicitados, assim como atender prontamente as reclamações formalizadas;
10.1.15 - Informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às dependências dos imóveis do Município, o
nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem
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alocados na prestação do serviço;
10.1.16 - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, o
qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos a Contratada;
10.1.17 - Fornecer, além de uniforme, equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletivos (EPC's) a todos os
empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor; 10.1.18 - Arcar com o transporte de
pessoal e de todo o material necessário à execução dos serviços;
10.1.19 - Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento
efetuado pelo Município;
10.1.20 - Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados ao Município a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no CREA, conforme Art. 127, § 4º, Lei
13.309 de 09 de agosto de 2010;
10.1.21 - Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados
exclusivamente em seu próprio nome;
10.1.22 - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988, quanto à proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
10.1.23 - Devolver ao Contratante equipamentos, peças ou componentes substituídos, logo depois de realizada
sua reposição;
10.2 - Da Contratante:
10.2.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a
empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições para a execução do objeto contratado.
10.2.2 - designar comissão/fiscal para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, com
responsabilidade de fazer anotações e registros de todas as ocorrências, propondo a aplicação das penalidades
previstas na legislação, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, sob pena de responsabilidade;
10.2.3 - notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregualaridades constatadas nos
fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;
10.2.4 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado.
10.2.5 - notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o
cotraditório e a ampla defesa;
10.2.5.1 - poderá haver notificação por meio eletrônico (e-mail) a ser fornecido pela CONTRATADA quando da
assinatura contratal, ficando a cargo desta avisar qualquer alteração deste no curso do contrato.
10.2.5.2 - considerar-se-á lido o e-mail pela CONTRATADA 48 (quarenta e oito) horas após o seu envio.
10.2.6 - efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo de Referência,
após cumprimento das fomalidades legais;
10.2.7 - rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua
correção.

11 - ESTIMATIVA DA VERBA
11.1 - Para fins de elaboração da proposta é estimada uma verba anual de até R$740.000,00 (setecentos e
quarenta mil de reais).
11.2 - O Município de Vila Valério reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba
estimada, bem como suplementá-la, em caso de necessidade.
11.3 - Por se tratar de prestação de serviços contínuos, o contrato poderá ser prorrogado por até 60 (sessenta)
meses, objetivando a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública (artigo 57,
inciso II, da lei nº 8.666/1993).
11.4 - Havendo prorrogação do contrato decorrente desta licitação, o Município consignará em seu orçamento a
dotação necessária ao atendimento dos pagamentos previstos, nos montantes, para tal finalidade, especificados
nos termos aditivos correspondentes.
11.5 - Os valores dos serviços serão elaborados pela contratada em cada caso, em função dos custos
respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com a tabela
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, e deverão ser submetidos à
apreciação do gerenciador do contrato do Município, que submeterá à análise do serviço de engenharia do
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município, que decidirá quanto à sua aprovação.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A execução dos serviços será acompanhada por servidores previamente designados pela CONTRATANTE,
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, para
cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64;
12.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;
12.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o
período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

13. DAS PENALIDADES
13.1 - A empresa CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos
serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:
a) Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor global da
proposta apresentada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para a execução dos serviços objeto
deste Termo, que será calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da
multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o
que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de
competência exclusiva do Prefeito Municipal de Vila Valério/ES, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois)
anos de sua aplicação;
13.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;
13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida notificação e o
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
13.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será
indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
13.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde
deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.

14.	DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com as MEDIÇÕES elaboradas pela fiscalização do
CONTRATANTE, por serviços efetivamente realizados e aceitos;
14.2 - O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito Bancário em conta
corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a contratação, até o 30º
(trigésimo) dia após a apresentação da NOTA FISCAL devidamente discriminada e dos documentos de
regularidade fiscal exigidos pelo edital, desde que não haja fato impeditivo para o pagamento.
14.3 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação
da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE.
14.4 - A PMVIVA/ES poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.
14.5 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo
expressamente vedada à empresa CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicata por meio da rede bancária
ou de terceiros.
14.6 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste contrato
no que concerne à proposta de preços e a habilitação.
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15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 - As despesas decorrentes da execução dos contratos oriundos do Pregão Presencial correrão à conta das
respectivas dotações orçamentárias da PMVIVA/ES e serão especificadas ao tempo da emissão da Ordem de
Serviço, sendo, para o Exercício de 2021 as seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO:

200100.0412210022.007 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
33903900000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1001000000 - Ficha 018.

200110.0412211012.009 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3390390000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1001000000 - Ficha 032.

2001300.0412213012.021 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer
33903900000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1001000000 - Ficha 080.

200140.1512214012.027 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural
33903900000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1001000000 - Ficha 111.

200160.2012216012.037 - Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico
33903900000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1001000000 - Ficha 160.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
300100.1012231012.090 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde
33903900000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1211000000 - Ficha 11.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
400100.1212218012.059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
33903900000 - Outros Serivços Terceiros - Pessoa Jurídica - 1111000000 - Ficha 010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500100.0812219012.070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903900000 - Outros Serviços Terceiros  - Pessoa Jurídica - 100100000 - Ficha 011

16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1 - O prazo de vigência do Contrato obedecerá ao disposto no Art. 57 da Lei 8.666/93.
16.2 - Por se tratar de prestação de serviços contínuos, o contrato poderá ser prorrogado por até 60 (sessenta)
meses, objetivando a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública (artigo 57,
inciso II, da lei nº 8.666/1993).

17. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
17.1 - Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES e Secretaria Municipal de Administração e
Finanças - Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
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ANEXO 3

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como representante o
Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº ________ e inscrito(a) no CPF
sob o nº _______________, residente à __________, nº _____, Bairro ________, Município ___________, Cep
_______, Telefone _________, e-mail ____________, para participar da licitação acima referenciada,
outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, assinar documentos,
requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.

Vila Valério/ES, XXXde XXXXXXXde XXX

____________________________________
Nome do representante legal da empresa:
Empresa: _______________________
CNPJ nº ________________________
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ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio
de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de identidade nº
_______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os
requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido
artigo.

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)
( ) 	Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto
no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá
decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/1993.

Vila Valério/ES, XXXde XXXXXXXde XXX

____________________________________
Nome do representante legal da empresa:
Empresa: _______________________
CNPJ nº ________________________
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ANEXO 5

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________,
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação acima referenciado, conforme o
teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Vila Valério/ES, XXXde XXXXXXXde XXX

____________________________________
Nome do representante legal da empresa:
Empresa: _______________________
CNPJ nº ________________________
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ANEXO 6

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO)

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Vila Valério/ES, XXXde XXXXXXXde XXX

____________________________________
Nome do representante legal da empresa:
Empresa: _______________________
CNPJ nº ________________________
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ANEXO 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºXX/XXXX

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Lourenço D
Martins, nº190, Centro - Vila Valério/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº01.619.232/0001-95, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº261, Bairro Boa Vista, Sede do Município de Vila Valério/ES, portador
do CPF nº097.877.627-58, CI nº1.083.516 SSP/ES,doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a
empresa ________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o
nº__________________________, com sede _______________________, representada por seu representante
legal, Sr. ___________________________, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 000023/2021,publicada no DOE
do dia ____/____/___, bem como, a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo
nº001409/2021,publicada no DOES do dia ____/____/___, RESOLVEregistrar os preços das empresas, nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei nº. 10.520/2002, Lei
nº8.666/1993 e Decreto Municipal nº 033/2021, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Esta Ata tem por objeto oRegistro de Preços objetivando a contratação de empresa para futura e eventual
prestação de serviços de manutenção contínua e ininterrupta, reformas e adaptação de instalações prediais, bens
públicos de uso comum, vias públicas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, por
desconto na tabela SINAPI, atendendo as necessidades do município de Vila Valério/ES, conforme ANEXO 1 -
PLANILHA DESCRITIVA e ANEXO 2 - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preço n°000023/2021 que passa a fazer parte desta, juntamente com a documentação e propostas de preços
apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processo nº001409/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - O preço a ser pago coincide com o registrado no Anexo 1 desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas as
espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao
fornecimento dos produtos.
2.2 - O preço contratado seráfixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento;
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nashi-
póteses previstas na Lei nº8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQU
ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado,
a PMVIVA/ES deverá:
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, a PMVIVA/ES poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as
justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de
fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
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3.3 - Não logrando êxito nas negociações, a PMVIVA/ES deve proceder àrevogação da Ata de Registro de Preços
e àadoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa;
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, seráadotado o critério de revisão, não superior
ao preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas;
3.5 - A revisão poderáocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte interessada da
ocorrência de fato imprevisível, superveniente àformalização da proposta, que importe, diretamente, em
majoração de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada àparte requerente;
3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item
anterior, deveráocorrer de forma proporcional àmodificação dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;
3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese
de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, postoque a sua vigência não
supera o prazo de um ano.
3.5.3 - Não seráconcedida a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou
após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos àparte
interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.5.4 - Em todo o caso, a revisão seráefetuada por meio de aditamento da Ata, precedida de análise pela
autoridade superior, não podendo exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O preço registrado poderáser cancelado nas seguintes hipóteses:
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
a) Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
b) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
d) Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.
4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso
fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro
dePreços.
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o
contraditório, seráformalizado por decisão da autoridade superior da PMVIVA/ES;
4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidadede aplicação de sanção administrativa, quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula
décima primeira deste instrumento;
4.3 - Da decisão da autoridade superior da PMVIVA/ES se daráconhecimento aos fornecedores, mediante o envio
de correspondência, com aviso de recebimento;
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação seráefetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia
subsequente ao da publicação;
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deveráser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação,
avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
5.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
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poderáser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
5.1.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
5.1.2 - Caberáao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.1.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.2 - O quantitativo decorrente das adesões àata de registro de preços não poderáexceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentedo número de órgãos não participantes que aderirem.
5.3 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deveráefetivar a aquisição ou
contratação solicitada em aténoventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
5.4 - Compete ao órgão não participante os atos relativos àcobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento seráefetuado pela PMVIVA/ES no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva apresentação
daNOTA FISCAL correspondente, desde que devidamente aceita, vedada a antecipação;
6.2 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura.
6.3 - Incumbirão àContratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e
aprovado pela PMVIVA/ES, juntando-se o cálculo da fatura.
6.4 - A liquidação das despesas obedecerárigorosamente o estabelecido na Lei nº4.320/1964, e alterações;
6.5 - Se houver alguma incorreção na NOTA FISCAL, a mesma serádevolvida àContratada para correção, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento serácontado a partir da data de apresentação na nova NOTA FISCAL,
sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
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ANEXO 8
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO NºXX/XXXX
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N?000023/2021
PROCESSO Nº001409/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES E A EMPRESA XXXX
NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Lourenço d
Martins, nº190, Centro - Vila Valério/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº01.619.232/0001-95, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº261, Bairro Boa Vista, Sede do Município de Vila Valério/ES, portador
do CPF nº097.877.627-58, CI nº1.083.516 SSP/ES, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a
empresaxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nºxxxxxxx, com sede naxxxxxxx, nº
xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, CEP: xxxxx,Telefone: xxxxx, e-mail: xxxxxx, neste ato representada legalmente pelo Sr.
xxxxxx,residente na xxxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxx, RG nºxxxxxx, doravante denominada
CONTRATADA,resolvem firmar o presente CONTRATO,nas determinações previstas pelas Leis nº8.666/93 e
10.520/02, que se regerámediante as Cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1-	Constitui objeto deste contrato a Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para futura e
eventual prestação de serviços de manutenção contínua e ininterrupta, reformas e adaptação de instalações
prediais, bens públicos de uso comum, vias públicas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de
obra, por desconto na tabela SINAPI, atendendo as necessidades do município de Vila Valério/ES, conforme
ANEXO 01 - PLANILHA DESCRITIVA e ANEXO 02 - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital dePregãoPresencial para
Registro de Preços nº000023/2021, que integra o presente Contrato para todos os fins.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Processo
nº001409/2021 - Pregão Presencial nº000023/2021, completando-o para todos os fins de direito, independente
de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global, nos termos da
Lei Federal no8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO, REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO (RETIFICADO)
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor dos serviços de manutenção predial corretiva,
fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra constante na tabela SINAPI, deduzido de XXX%
(XXXXXX) de desconto, sendo que o valor total estimado do contrato corresponde a XXXX(XXXXX);
4.1.1 - A planilha do SINAPI na qual o contratado deverá fornecer o desconto do seu percentual que venceu o
certame, será a da data da ordem de serviço. Caso o lapso temporal da ordem de serviço e início das obras for
superior 60 (sessenta) dias e o atraso não for por culpa ou dolo contratado será utilizada a planilha do SINAPI da
data em que efetivamente o contratado iniciou os serviços. Após início dos serviços só haverá atualização da data
base correspondente ao mês de execução se estender por mais de 06 (seis) meses e o motivo do atraso ficar
provado que não foi por culpa ou dolo do contratado.
4.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos trabalhistas,
insumos, equipamentos, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias àperfeita conclusão do objeto
licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamentesobre a prestação dos serviços.
4.3 - O valor do desconto estipulado no caput da presente cláusula é irreajustável durante toda a vigência deste
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instrumento, sendo a Tabela SINAPI reajustada periodicamente e disponíveis para consulta .
4.4 - O Município de Vila Valério/ES se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba
estimada, bem como suplementá-la, em caso de necessidade.
4.5 - Havendo prorrogação do contrato decorrente desta licitação, o município de Vila Valério/ES consignará em
seu orçamento a dotação necessária ao atendimento dos pagamentos previstos, nos montantes, para tal
finalidade, especificados nos termos aditivos correspondentes.
4.6 - O valor dos serviços será elaborado pela contratada em cada caso, em função dos custos respectivos,
obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com a tabela SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, e deverão ser submetidos à apreciação do
gerenciador do contrato do Município de Mantena que decidirá quanto à sua aprovação.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com as MEDIÇÕES elaboradas pela fiscalização do
CONTRATANTE, por serviços efetivamente realizados e aceitos;

5.2 - O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito Bancário em conta
corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a contratação, até o 30º
(trigésimo) dia após a apresentação da NOTA FISCAL devidamente discriminada e dos documentos de
regularidade fiscal exigidos pelo edital, desde que não haja fato impeditivo para o pagamento.
5.3 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação
da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE.
5.4 - A PMVIVA/ES poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.
5.5 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo
expressamente vedada à empresa CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicata por meio da rede bancária
ou de terceiros.
5.6 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste contrato no
que concerne à proposta de preços e a habilitação.
5.5 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverámanter as mesmas condições previstas neste
Contrato no que concerne àproposta de preços.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
6.1 - O referido Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, dando-se
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº8.666/93, correndo a despesa por conta da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesasdecorrentes da execução deste Contrato correrão àconta da seguinte dotação orçamentária
constante do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Vila Valério, a saber:
1000412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00018Fonte de Recurso - 10010000000
1100412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS33903900000 - OUTR
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00032Fonte de Recurso - 10010000000
1300412213012.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER33903900
- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00080Fonte de Recurso - 10010000000
1401512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00111Fonte de Recurso - 10010000000
1602012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME
ECONÔMICO33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00160Fonte de
Recurso - 10010000000
1001012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00011Fonte de Recurso - 12110000000
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1001212218012.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO33903900000 - OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00010Fonte de Recurso - 11110000000
1000812219012.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL33903900000 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFicha - 00011Fonte de Recurso - 10010000000
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 - O prazo de vigência do Contrato iniciar-se-ána data de sua assinatura, com validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos por interesse da administração nos termos do Art. 57,
inciso II da Lei 8.666/93, considerando o caráter contínuo deste serviço.
8.2 - Toda prorrogação de prazo contratual deverá ser justificada formalmente e aprovada pela autoridade
competente.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
9.1 - Os serviços deverão ser prestados nas diversas instalações, edificações municipais, diversos bens públicos
de uso comum e malha viária do Município de Vila Valério, conforme o disposto em cada ordem de serviço, dela
constando a quantidade, as especificações e o prazo para a sua realização;
9.2 - Os serviços a serem executados são os descritos no item 5 do termo de Referência;
9.3 - A prestação dos serviços obedecerá ao estabelecido no ato convocatório da licitação que lhe deu origem,
bem como nas obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, que, independentemente de
transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;
9.4 - Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante a aprovação do respectivo orçamento e
demais documentos previstos no item 5.5 do Termo de Referência, pela fiscalização e emissão da Ordem de
Serviço;
9.5 - A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a
emissão da Ordem de Serviço;
9.6 - Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para o CONTRATANTE, e que não tenham sido
autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo a CONTRATADA qualquer
alegação em contrário;
9.7 - Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do
Serviço e/ou Gestor do Contrato;
9.8 - O recebimento dos serviços que compõem cada orçamento dar-se-ão da seguinte forma: 9.8.1.
Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos
serviços pela CONTRATADA, mediante a lavratura de termo de recebimento definitivo, que será assinado pelas
partes, após a realização de vistoria pela Fiscalização;
9.8.2. Definitivamente, em até 30 (trinta) dias contados do termo de recebimento provisório, mediante a
lavratura de termo de recebimento definitivo, que será assinado pelas partes;
9.9 - Se no recebimento provisório ou após ele, for identificada qualquer falha na execução, cuja
responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo será
interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas;
9.10 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
segurança dos serviços e dos materiais empregados durante o período de garantia previsto para o serviço.
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ANEXO 9

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO (MODELO)

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio
de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de identidade nº
_______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, DECLARAsob as penas da Lei, que não possui
em seu quadro societário, servidor com vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Vila Valério.

E, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO.

XXXXXXXXXXX, XXX de XXXXXXX de XXXXX.

________________________________________________
Nome, CPF e assinatura do representante legal da empresa
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