PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL
Tomada de Preços Nº 000004/2017
EDITAL

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Átila Vivácqua, 79, Município de
Presidente Kennedy, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 002/2017,
de 10 de janeiro de 2017, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos
interessados, a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de execução indireta, através
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo TÉCNICA E PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES, conforme descrito
neste edital e seus anexos.
- Modalidade: Tomada de Preços N° 000004/2017
- Processo Administrativo Nº 003663/2017
1 DO OBJETO
1.1
Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.
2 DO EDITAL
2.1 O presente Edital poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente
Kennedy - ES, situado à rua Átila Vivacqua, n° 79, 3° andar ou através do site www.presidentekennedy.es.gov.br.
2.2 Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo telefone (28) 3535-1916/1924.
3 DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO
3.1 A empresa interessada deverá protocolizar os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA
TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS no setor de protocolo desta Prefeitura, 1º andar, localizada à Rua Átila Vivácqua, nº
79, Centro - Presidente Kennedy, até às 09:30 horas do dia 12/09/2017.
3.2 Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS serão
abertos às 09:30 horas do dia 12/09/2017.
3.2.1 Os envelopes de "PROPOSTA TÉCNICA" e "PROPOSTA DE PREÇOS", caso não sejam abertos no mesmo dia da
abertura do certame, serão abertos em data, horário e local previamente informados a todas as empresas.
4 DO TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1 A presente licitação será do tipo "TÉCNICA E PREÇO", conforme disposto no art. 45, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº
8.666/93.
4.2 O Regime de execução será por "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL", conforme disposto no art. 10, II, alínea "a", da
Lei Federal nº 8.666/93.
5 DA PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar deste certame toda e qualquer empresa individual ou sociedade ou consórcio regularmente
estabelecidos no país, que sejam especializados no ramo do objeto da licitação, e que satisfaçam a todas as exigências
do presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital.
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5.2 Poderão participar todas e quaisquer empresas ou consórcio do ramo pertinente ao objeto da Licitação.
5.3 Não será admitida a participação de empresas ou consórcios que:
5.3.1 Tenham sido considerados inidôneos por entidade integrante da Administração Pública;
5.3.2 Possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente do Município de Presidente
Kennedy - ES ou que possuam qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo os afins, com a Prefeita,
com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com o Procurador Geral, com a Pregoeira e Equipe de Apoio e com os
membros da Comissão de Licitação do Município de Presidente Kennedy - ES, bem como os dispostos no art. 9° da Lei
8.666/93;
5.3.3 Exista fato impeditivo a sua habilitação.
5.4 É facultado ao Presidente da Comissão de Licitação, em qualquer fase do certame, promover diligências destinadas
a esclarecer ou a completar a instrução de processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que
deveriam constar originalmente da proposta.
5.4.1 Não serão levadas em consideração pelo Presidente da Comissão de Licitação, tanto na fase de classificação,
lances e habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações,
impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata e em
hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.
5.5 Os licitantes deverão apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pelo Município de Presidente
Kennedy, juntamente com o ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A empresa interessada em participar
desta TOMADA DE PREÇOS que não possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, deverá providenciá-lo no Setor
de Tributação deste Município.
5.5.1 Caso a empresa interessada ainda não possua o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pelo Município
de Presidente Kennedy até a data de recebimento das propostas, deverá atender a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, e devendo apresentar o protocolo de
solicitação do mesmo no ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.6 O Contratado será responsável pela execução dos serviços pelos preços propostos e aceitos pelo Município de
Presidente Kennedy - ES.
5.7 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
5.7.1 Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, devendo ser apresentada a
comprovação do Termo de Compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos
consorciados, e no caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à
empresa brasileira, atendidas às condições previstas no art. 51 do Decreto nº 7.581/2011 e àquelas estabelecidas neste
Edital.
5.7.2 As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais
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documentos exigidos neste Edital, o Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio, subscrito pelos
consorciados, estabelecendo que a responsabilidade das consorciadas será solidária pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, estendendo-se tal responsabilidade, pelo
prazo definido no Código Civil, quanto à solidez e segurança do objeto contratual.
5.7.2.1 O Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio deverá ser assinado pelo diretor (ou sócio), detentor de
poderes específicos de cada empresa e acompanhado pelo ato constitutivo, estatuto ou contrato social de cada uma
das empresas. O Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio deverá ser entregue juntamente com os demais
documentos de habilitação exigidos no Edital.
5.7.2.2 O Termo de Compromisso de Consórcio não pode ser um singelo documento de promessa, despido das regras
básicas que conformarão o futuro consórcio. Nesse sentido, há previsão expressa no art. 462 do Código Civil. Há de ser
observada não apenas a indicação da empresa líder, mas também os requisitos do art. 279 da Lei nº 6.404/76 e o art.
32 da Lei nº 8.934/94, dentre esses a indicação da respectiva proporção da participação de cada empresa no Consórcio.
5.7.3 Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente.
5.7.4 A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam
impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados.
5.7.5 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até sua
aceitação definitiva mediante a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
5.7.6 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pelo Município de
Presidente Kennedy/ES.
5.7.7 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do
consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes.
5.7.8 Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitação, o instrumento de constituição e o registro do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma
das empresas. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade
solidária, as cláusulas deste Edital.
5.8 DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.8.1 Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (art. 42 a 45) os licitantes deverão
comprovar, no momento do credenciamento ou juntamente com os documentos de habilitação, a sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentando a Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme art.
8º da IN 103/2007.
5.8.2 As empresas optantes pelo Sistema Simples Nacional deverão apresentar o comprovante de opção pelo Simples
obtido
através
do
site
da
Secretaria
da
Receita
Federal,
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>.
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5.8.3 Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não apresentar a comprovação exigida nos subitens 5.8.1 ou
5.8.2 não terá os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006.
6 DA FONTE DE RECURSOS
6.1 Para pagamento das despesas decorrentes desta contratação, os recursos financeiros serão provenientes da
Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - Manutenção das Atividades da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - 16040000 Royalties do Petróleo.
7 DO VALOR
7.1 O PREÇO TOTAL máximo que o Município de Presidente Kennedy-ES se dispõe a pagar pelo contrato decorrente
desta licitação é de R$ 327.666,67 (trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), conforme discriminado no ANEXO III - PREÇO MÉDIO do presente edital.
8 DO PRAZO E BASE DE PREÇO
8.1 O prazo máximo para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, sendo que os serviços deverão ser iniciados em
até 05 (cinco) dias úteis, ambos os prazos serão contados a partir da data expressa na Ordem de Serviço Inicial.
8.2 A validade da proposta definida para esta licitação é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de entrega das propostas, estabelecida no item 3.1 do presente Edital, independentemente de manifestação
contrária expressa pela empresa interessada.
9 DO CREDENCIAMENTO
9.1 Durante as reuniões de abertura e julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS COMERCIAIS
desta licitação, somente poderá se manifestar e atuar em nome da empresa licitante a pessoa por ela credenciada, que
deverá estar portando o respectivo documento de identidade. O credenciamento se dará mediante contrato, carta de
credenciamento, conforme modelo do ANEXO IV - CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO EDITAL, ou por procuração.
9.2 Pessoa credenciada mediante CONTRATO - quando a mesma for proprietária, sócia ou dirigente da empresa
licitante, cujo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
/ HABILITAÇÃO JURÍDICA, expressa-lhe poderes para exercer tais direitos e assumir tais obrigações.
9.3 Pessoa credenciada mediante PROCURAÇÃO - quando a mesma for legalmente constituída por intermédio de
instrumento público ou particular de procuração, esse último com firma reconhecida do outorgante, que lhe expresse
poderes para exercer tais direitos e assumir tais obrigações.
9.4 Pessoa credenciada por CARTA DE CREDENCIAMENTO - quando a mesma for credenciada nos moldes do ANEXO IV CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL, pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, devidamente comprovado.
9.5 A apresentação, na fase do credenciamento, do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente
autenticado ISENTA O LICITANTE DE APRESENTÁ-LOS NO ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO, item 10.4 deste edital.
9.6 Para efetivação do credenciamento o representante legal da empresa deverá apresentar CÉDULA DE IDENTIDADE
(COM FOTO) emitida por órgão público, em conformidade com o art. 28, I, da Lei nº 8.666/93.
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10 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, exigidos neste edital, deverão ser apresentados em uma única via, em
envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
ENVELOPE "A"
PROPONENTE:
10.2 Todos os documentos do ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por servidor do setor de licitações deste Município
(hipótese em que a autenticação deverá ocorrer PREVIAMENTE à abertura dos envelopes).
10.2.1 Os documentos serão autenticados por servidor do setor de licitações a partir do ORIGINAL (não será aceito
CÓPIA AUTENTICADA para efeito de autenticação).
10.2.2 Serão aceitas somente cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
10.3 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.3.1 Deverão constar do ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO os seguintes documentos:
10.3.2 Carta assinada por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da empresa, conforme modelo constante no
ANEXO IV, na qual o interessado solicita sua participação na Licitação, indica a pessoa legalmente credenciada e
declara:
a) Que concorda com os termos do Termo de Referência e do Edital e está ciente das condições da Licitação e que
assume responsabilidade pela autenticidade, veracidade e fidelidade de todos os documentos apresentados e que
fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município;
b) Que tem pleno conhecimento de todas as condições e locais dos serviços a serem realizados, que vistoriou e tem
pleno conhecimento da região, bem como de eventuais trabalhos já realizados pelo Município de Presidente Kennedy
ou por outras empresas. Assim, a preparação da proposta estará baseada nessas informações e não poderá, em
qualquer circunstância, invocar o desconhecimento das exigências do Edital, das características da região ou de
eventuais trabalhos realizados previamente;
c) Que executará os serviços de acordo com as especificações fornecidas pelo Município de Presidente Kennedy, aos
quais alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar o
controle de qualidade dos serviços prestados;
d) Que se compromete a estar apto e pronto para o início dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da emissão da Ordem de Serviço;
e) Que responderá pela veracidade de todas as informações constantes de sua documentação e propostas "Técnica" e
de "Preço";
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f) Que declara expressamente a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
g) Que autoriza o Município de Presidente Kennedy a proceder diligências junto às suas instalações e junto a terceiros
com os quais mantenha relações, ou que sejam emitentes de qualquer documento apresentado;
h) Que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e se sujeita às presentes condições, bem como às
instruções especiais indicadas no Termo de Referência e no Edital.
10.3.3 Carta de Apresentação constante do modelo apresentado no ANEXO V.
10.3.4 Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) quanto à observância das
disposições contidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal do Brasil, que prevê a proibição do trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos,
salvo na condição de aprendiz, em conformidade com o modelo apresentado no ANEXO VI.
10.3.5 A empresa deverá apresentar declaração de que não é filial, subsidiária ou associada a qualquer empreiteira,
fornecedor de equipamentos ou companhia de investimentos que poderá participar, direta ou indiretamente, da
execução de obra ou serviço, instalação, fornecimento de materiais e equipamentos ou realização de atividades de
caráter financeiro, relacionados com o objeto em pauta, conforme modelo constante do ANEXO VII. Se existir alguma
destas vinculações, a empresa deverá apresentar declaração afirmando estar ciente e aceitando, que a empresa e seus
associados, caso venha a sagrar-se vencedora nesta licitação, não poderão participar, direta ou indiretamente, de
licitação ou de execução de obra ou serviço, instalação, fornecimento de materiais e equipamento ou realização de
atividades de caráter financeiro relacionados a este objeto (artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93).
10.3.6 No caso de consórcio, não será necessário que cada consorciando apresente sua declaração, sendo que cada
declaração exigida deverá ser apresentada em nome do consórcio e poderá ser assinada pelos representantes legais
das empresas consorciadas ou pela empresa líder do consórcio.
10.4 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.4.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
10.4.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
10.4.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente.
10.4.4 Registro Comercial, no caso de empresa individual.
10.4.5 Para prova de habilitação jurídica cada consorciando deverá apresentar o documento exigido neste subitem.
10.5 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.5.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Cartão CNPJ regular;
10.5.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS), conforme Certidão Conjunta
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prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014;
10.5.3 Prova de Regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
10.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
10.5.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;
10.5.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1º de maio de 1943, em atendimento a Lei nº 12.440/11.
10.5.7 No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações da regularidade fiscal de cada uma das
empresas participantes do consórcio.
10.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.6.1 Certidão de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede da
proponente, emitida há, no máximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no
documento.
10.6.2 Balanço patrimonial da proponente do exercício anterior, exigível, registrado no órgão competente, que para
comprovação da idoneidade financeira, as proponentes devem alcançar os índices definidos a seguir, apurados a partir
do balanço patrimonial:
Liquidez geral (LG);
Liquidez corrente (LC); e
Endividamento (E);
Tais índices serão calculados como se segue:
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC/PC)
E = (PC + ELP) / AT
Onde:
AT = Ativo total
AC = Ativo circulante
PC = Passivo circulante
ELP = Exigível a longo prazo
RLP = Realizável a longo prazo
10.6.2.1 Serão exigidos os seguintes índices: Liquidez Geral, igual ou maior a 1,0 (hum vírgula zero); Liquidez Corrente,
igual ou maior a 1,0 (hum vírgula zero); e Endividamento, igual ou menor a 1,0 (hum vírgula zero).
10.6.2.1.1 No caso de consórcio, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua
respectiva participação, para fins de cálculo dos índices financeiros.
10.6.3 Prova de possuir capital social ou patrimônio líquido, registrados, não inferior a 10% do valor orçado
apresentado pelo Município de Presidente Kennedy/ES.
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10.6.3.1 Se tratando de consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para o
licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva
participação.
10.6.3.2 O acréscimo acima mencionado não será exigido para os consórcios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e/ou empresas de pequeno porte assim definidas pela Lei Complementar nº 123/2006.
10.6.4 Em se tratando de consórcio, para fazer prova de qualificação econômico-financeira, cada consorciando deverá
apresentar suas demonstrações financeiras. Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a certidão de
falência ou recuperação judicial.
10.7 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.7.1 A licitante deverá indicar 01 (um) profissional (ECONOMISTA OU ESTATÍSTICO OU SOCIÓLOGO), o qual será o
"Responsável Técnico" pela prestação dos serviços.
10.7.2 Certidão ou comprovante de registro do responsável técnico indicado junto ao Conselho de Classe que o
represente.
10.7.3 Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou
cópia autenticada de contrato de prestação de serviço comprovando que a empresa ou o Responsável Técnico prestou
de forma satisfatória serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
10.7.4 Comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado possui vinculação ao seu quadro permanente.
10.7.4.1 A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico será realizada por uma das
seguintes formas:
I - Cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos de admissão
e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de Registro de Empregados;
II - Cópia do Contrato Social devidamente registrado;
III - Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa LTDA, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada, em
se tratando de Sociedade Anônima;
IV - Contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa e o profissional.
10.8 DAS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES
10.8.1 Os licitantes deverão apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pelo Município de
Presidente Kennedy, juntamente com o ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A empresa interessada em
participar desta TOMADA DE PREÇOS que não possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, deverá providenciá-lo
no Setor de Tributação deste Município.
10.8.2 Caso a empresa interessada ainda não possua o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pelo Município
de Presidente Kennedy até a data de recebimento das propostas, deverá atender a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, devendo apresentar o protocolo de
solicitação do mesmo no ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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11 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.1 A PROPOSTA TÉCNICA, exigida neste edital, deverá ser apresentada em uma única via, em envelope opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
ENVELOPE "B"
PROPONENTE:
11.2 Deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em envelope claramente identificado externamente, fechado e
indevassável, obedecendo e se restringindo aos aspectos discriminados a seguir, sendo os documentos pertinentes
apresentados em língua portuguesa e preferencialmente: redigidos e impressos em uma das faces de papel formato A4,
utilizando caracteres "ARIAL", tamanho 12 ou maior, espaçamento simples entre linhas.
11.4 O conteúdo da Proposta Técnica será analisado conforme disposições constantes no item 18 do Edital. Sua
elaboração deverá atender ao item 14 e apresentar a seguinte disposição:
11.5 Sumário
11.5.1 Deverá conter, no mínimo, a relação dos assuntos tratados, com respectiva numeração da página do início de
cada item, na ordem e sequência em que se encontram.
11.6 Apresentação
11.6.1 Será identificada a Licitante, informando o objeto da Proposta, o número do Edital e o objeto da Licitação.
11.7 Equipe Técnica
11.7.1 Apresentar relação nominal mínima do(s) membro(s) da equipe técnica para pontuação da proposta técnica,
incluindo o Responsável Técnico indicado para a execução do serviço, acompanhada do(s) respectivo(s) currículo(s)
comprobatório(s) da experiência do(s) seu(s) membro(s), bem como autorização formal do(s) membro(s) da equipe
técnica, para a inclusão dos seus nomes na relação, conforme modelo constante do ANEXO VIII:
ECONOMISTA OU ESTATÍSTICO OU SOCIÓLOGO
11.7.2 Os documentos comprobatórios da experiência profissional dos integrantes da equipe técnica devem atender ao
previsto no item 18 do Edital. Esses documentos serão analisados conforme o modelo constante do ANEXO IX.
11.7.3 As informações relativas à Identificação e Formação Profissional do Técnico (comprovadas através de cópia
autenticada da Carteira de Identidade Profissional emitida pelo respectivo Conselho e Cópia Autenticada do Diploma de
Graduação), e as demais previstas no Currículo (Modelo constante do ANEXO VIII), deverão ser preenchidas em uma
única folha, com utilização do verso se necessário.
NOTAS:
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1) Ao currículo de cada integrante da equipe técnica (Modelo constante do ANEXO VIII) deverão ser anexados os
respectivos documentos comprobatórios, capeados pelo "Quadro de Avaliação da Equipe Técnica", devidamente
preenchido, conforme modelo apresentado no ANEXO IX. O currículo deverá ser assinado pelo profissional com
manifestação de sua disponibilidade e concordância com a inclusão na Equipe Técnica da Licitante.
2) Os profissionais indicados pela Licitante para fins de pontuação da Proposta Técnica, deverão participar
obrigatoriamente dos serviços objeto desta Licitação, e responderão obrigatoriamente por todas as soluções técnicas
do plano ao longo de sua elaboração. Eventual substituição dos mesmos por profissionais de experiência equivalente
ou superior poderá ser autorizada pela fiscalização do Município, quando da execução do correspondente Contrato,
desde que comprovadamente justificado.
3) Os Técnicos relacionados na equipe técnica da Licitante não poderão integrar, em nenhuma hipótese, equipe técnica
de outra licitante, sob pena de desclassificação de ambas.
12 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1 A PROPOSTA DE PREÇOS, exigida neste edital, deverá ser apresentada em uma única via, em envelope opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
ENVELOPE "C"
PROPONENTE:
12.2 Carta Proposta, assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando o
serviço que a empresa está concorrendo, o número do Edital, os prazos de execução e o preço global para os serviços,
em algarismos arábicos e por extenso, em real.
12.3 Apresentar na proposta o quadro constante do ANEXO III com o preço proposto. As Licitantes deverão
obrigatoriamente considerar em seus orçamentos todos os custos, impostos, taxas e encargos incidentes sobre os
preços dos serviços propostos para a realização dos serviços constantes do Termo de Referência.
12.4 O preço global máximo admitido na proposta apresentada é aquele orçado pelo Município de Presidente Kennedy.
12.5 Validade da Proposta
12.5.1 A proposta deverá permanecer válida e em condições de aceitação por um período mínimo de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data de sua entrega.
13 DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1 A Comissão Permanente de Licitações reunir-se-á conforme previsto na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, localizada no 3º andar, na Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy-ES, e, facultada a presença
de representantes das empresas que apresentaram propostas, procederá como adiante indicado:
13.2 Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
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participará da sessão. Nas sessões só poderão ser aceitas manifestações de representantes de empresas devidamente
credenciados, munidos da respectiva Carta de Credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO IV.
13.2.1 Por credencial entende-se a habilitação do representante mediante Carta Credencial específica para participar
da Licitação, contendo autorização expressa para que o mesmo possa desistir da interposição de recursos, se for o caso,
acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante no qual se declare expressamente, ter poderes para a
devida outorga. Caso seja titular da empresa, o representante deverá apresentar documento que comprove sua
qualificação mediante documento que será anexado ao processo.
13.2.2 A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma.
13.2.3 Os documentos do item 13.1 deverão ser apresentados no início dos trabalhos, antes da abertura do envelope
"Documentos de Habilitação"; no caso de cópia simples, deverão ser apresentados os originais para autenticação.
13.3 Esta licitação será processada e julgada na seguinte conformidade:
13.3.1 A Comissão e os representantes presentes rubricarão os envelopes "Proposta Técnica" e os envelopes "Proposta
de Preço", que serão mantidos fechados, em pacotes separados, e em poder da Comissão, para posterior abertura dos
mesmos.
13.3.2 Abertura dos envelopes A - Documentos de Habilitação das Licitantes, para rubrica das vias original e cópias, dos
documentos neles contidos, pela Comissão e pelos Representantes legais das Licitantes.
13.3.3 Análise e julgamento, pela Comissão, dos Documentos de Habilitação, de acordo com os critérios de avaliação
previstos neste Edital.
13.3.4 Divulgação do resultado da análise e julgamento dos Documentos de Habilitação mediante publicação no Diário
Oficial dos Municípios do Espírito Santo e em jornal de grande circulação, caso os representantes de todas as empresas
não estejam presentes na sessão pública, com abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.
13.3.5 Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou que tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos, serão convocadas as licitantes para participar da abertura dos envelopes B Proposta Técnica, com designação do local, data e hora de abertura.
13.3.6 Abertura dos envelopes B - Proposta Técnica e rubrica das vias original e cópias dos documentos neles contidos.
13.3.7 Julgamento e classificação, pela Comissão, da Proposta Técnica, de acordo com os critérios de avaliação e
classificação previstos neste Edital.
13.3.8 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo e em jornal de grande circulação do resultado do
julgamento e classificação das propostas técnicas, com abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de
recursos.
13.3.9 Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou que tenha havido desistência expressa, ou após o
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julgamento dos recursos interpostos, serão convocadas as licitantes para participar da abertura dos envelopes C Propostas de Preços, com designação do local, data e hora de abertura.
13.3.10 Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo e em jornal de grande circulação do resultado do
julgamento da licitação, com a classificação final das Licitantes, nos termos do Edital.
13.3.11 Homologação do Resultado do certame pela autoridade competente, com publicação do respectivo aviso de
resultado da licitação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo e em jornal de grande circulação.
13.3.12 Adjudicação do contrato à vencedora do certame mediante assinatura de contrato.
13.3.13 As aberturas dos envelopes A, B e C serão realizadas em atos públicos, encerrados com a lavratura das
respectivas atas circunstanciadas, assinadas obrigatoriamente pelos membros da Comissão e pelos representantes
legais ou credenciados das licitantes presentes.
13.3.14 O conteúdo de cada envelope A, B e C será rubricado obrigatoriamente pelos membros da Comissão e pelos
representantes das licitantes presentes, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.
14 DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO
14.1 A Comissão Permanente de Licitação analisará a Documentação para verificar a personalidade jurídica, a
regularidade fiscal, a capacidade técnica, a disponibilidade e a idoneidade financeira da Licitante para executar
eficazmente os serviços objeto do presente Edital e seus Anexos.
14.2 A divulgação do resultado da habilitação dar-se-á mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito
Santo e em jornal de grande circulação, nos termos do § 1º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com relação às
Licitantes julgadas habilitadas pela Comissão de Licitação, sendo designado dia, hora e local para abertura do envelope
"Proposta Técnica" das Licitantes habilitadas, respeitando, se for o caso, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual
interposição de recursos.
14.3 Serão devolvidos, mediante recibo, os envelopes "Proposta Técnica" e "Proposta de Preço" fechados, às licitantes
inabilitadas, desde que não tenha havido recursos ou após a sua denegação.
15 DO EXAME DA PROPOSTA TÉCNICA
15.1 As Propostas Técnicas dos licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos e, particularmente, quanto ao atendimento das condições para classificação
final constantes do item 18 do Edital. Verificado o atendimento às referidas condições, proceder-se-á à avaliação da
Proposta Técnica, conforme os critérios para pontuação definidos.
15.2 Será atribuída pela CPL a "Nota da Proposta Técnica" (NPT), variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme
abaixo:
Equipe Técnica = 100 pontos.
15.2.1 Serão desclassificadas as Propostas Técnicas das licitantes que não atingirem a nota mínima de 70 (setenta)
pontos no total.
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16 DA FASE DA PROPOSTA DE PREÇOS
16.1 Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela CPL, necessárias para corrigir erros cometidos pelas
licitantes, não serão aceitas propostas que contiverem borrões, emendas, rasuras ou adendos que prejudiquem o texto
e que comprometam o seu teor; as que permitem ou mencionarem possibilidade de redução de preços em relação às
demais; as manifestamente inexequíveis; as que basearem suas ofertas em preço de outra proponente e as que não
atenderem às exigências deste Edital (art. 44, da Lei Federal n° 8.666/93).
16.2 Poderá a CPL, na hipótese de considerar a Proposta manifestamente inexequível, na forma da Lei, solicitar
justificativas para avaliação da capacidade de realização através de documentos que comprovem que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado.
16.3 Serão desclassificadas as Propostas de Preço que apresentarem preço global superior ao orçamento do Município,
previsto no ANEXO III.
16.4 Depois de efetuadas todas as correções, a CPL eliminará as propostas com preços em desacordo com o Edital e
procederá ao cálculo da "Nota da Proposta de Preço" (NPP) de cada licitante, com as propostas remanescentes,
mediante a seguinte fórmula:
NPP = 100 x (PM/PL)
Sendo:
NPP = Nota da Proposta de Preço com aproximação de milésimos e arredondamento da quarta casa decimal;
PL = Preço global da proposta da licitante; e
PM = Média entre os preços orçados pelo Município e a Média dos Preços Globais das Proponentes, com aproximação
de centésimos e arredondamento da terceira casa decimal, a saber:
PM = (OR + M)/2
Sendo:
OR = Preço global do orçamento do Município; e
M = Média dos preços globais das licitantes.
16.5 As notas assim obtidas deverão ser expressas com duas casas decimais, sem arredondamentos, com o abandono
das demais casas).
17 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
17.1 O cálculo da "Nota Final" (NF) da Proponente far-se-á de acordo com a média ponderada dos valores atribuídos às
notas das Propostas Técnica e de Preço, da seguinte forma:
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NF = ( 0,5 x NPT ) + ( 0,5 x NPP )
Sendo:
NF
NPT
NPP

=
=
=

Nota Final;
Nota da Proposta Técnica;
Nota da Proposta de Preço.

17.1.1 A licitante que obtiver a maior Nota Final será classificada em primeiro lugar e assim sucessivamente.
17.2 No caso de empate, a vencedora será aquela dentre as empatadas que apresentar menor proposta de preços.
17.3 Persistindo novo empate, a vencedora será determinada mediante sorteio entre as empatadas.
17.4 Caso todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá
fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou as desclassificaram, a teor do § 3º, art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93.
18 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
18.1 - Equipe Técnica - Valor máximo = 100 (cem) pontos
a) Será avaliado o nível de experiência da equipe, objetivando a perfeita execução dos serviços previstos, em
conformidade com o Termo de Referência e Edital.
b) Na análise da Equipe Técnica serão considerados os modelos constantes dos ANEXOS VIII e IX, respectivamente.
c) Na atribuição das notas será observada a distribuição mostrada no quadro adiante. No julgamento da equipe, serão
consideradas a formação e a experiência profissional dos técnicos.
d) Os técnicos integrantes da equipe de nível superior proposta terão que estar disponíveis para elaboração dos itens
de serviço em que estão alocados.
e) As Licitantes e os membros das equipes técnicas indicadas responderão, na forma da Lei, pela veracidade das
informações prestadas, reservando-se a Comissão de Licitação o direito de proceder às diligências que julgarem
necessárias.
f) O nível de experiência da equipe para executar o plano de trabalho será avaliado de acordo com o Quadro de
Avaliação da Equipe Técnica, constante do ANEXO IX (a ser preenchido pela Licitante), e será pontuado conforme
critérios a seguir:
18.2 - Critérios para Atribuição de Nota para a Equipe Técnica de Nível Superior
18.2.1 O critério a ser adotado será o de atribuir pontos ao responsável técnico indicado, bem como aos demais
membros da equipe técnica (ECONOMISTAS OU ESTATÍSTICOS OU SOCIÓLOGOS) que porventura venham a integrar a
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equipe técnica da licitante, conforme quadro e metodologia a seguir:
QUADRO 1
QUADRO PARA OBTENÇÃO DE NOTAS PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO
Tempo de Experiência

Experiência

Nível de Especialização

PONTUAÇÃO MÁXIMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Pontuação por
mês

Pontuação
Máxima

0,335

20

Pontuação por
Atestado

Pontuação
Máxima

6,67

20

Pós-Graduado

04

Mestre

07

Doutor

09

60

QUADRO 2
QUADRO PARA OBTENÇÃO DE NOTAS DOS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA
(SUFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS)
Profissionais Graduados (Máximo de 02)

Profissionais, no mínimo, Pós-Graduados
(Máximo de 02)
PONTUAÇÃO MÁXIMA DA EQUIPE TÉCNICA

Pontuação por
Profissional

Pontuação
Máxima

08

16

Pontuação por
Profissional

Pontuação
Máxima

12

24

40

18.2.2 O Nível de Especialização do Responsável Técnico será comprovado mediante cópia autenticada do título
apresentado: diplomas ou certificados de conclusão de curso. Será atribuída pontuação para apenas 01 (um) título
apresentado pelo profissional responsável técnico pelos trabalhos.
18.2.3 A comprovação do Tempo de Experiência na Atividade (ATUAÇÃO COMO ECONOMISTA OU ESTATÍSTICO OU
SOCIÓLOGO) do Responsável Técnico deverá ser feita mediante registro em carteira de trabalho ou contrato de
prestação de serviços do profissional (pessoa física) ou contrato social (se for sócio), que devem ter características
compatíveis ao serviço licitado.
18.2.4 A Pontuação por Atestado deverá ser comprovada através de atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado ou cópia autenticada de contrato de prestação de serviço comprovando
que o Responsável Técnico prestou de forma satisfatória serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
18.2.4.1 Caso o Atestado de Capacidade Técnica ou Contrato de Prestação de Serviços esteja apenas em nome de
empresa, o Responsável Técnico deverá apresentar documento complementar que comprove sua efetiva participação
na prestação dos serviços.
18.2.5 A Formação ou Especialização dos demais membros da equipe técnica será comprovada mediante cópia
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autenticada do título apresentado: diplomas ou certificados de conclusão de curso.
18.2.5.1 Deverá ser comprovada a vinculação entre os profissionais indicados e a licitante através das mesmas formas
de comprovação de vínculo admitidas para o Responsável Técnico
18.2.6 Não poderá ser indicado o mesmo profissional mais de uma vez. Neste caso, será considerada a pontuação uma
única vez.
18.2.7 A Nota Final da Proposta Técnica (NPT) será obtida pelo somatório das notas.
19 DA NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO
19.1 Após análise das propostas, o resultado, bem como sua classificação, será publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Espírito Santo e em jornal de grande circulação.
19.2 Das decisões e atos da CPL, as partes poderão interpor os recursos previstos no art. 109 da Lei Federal nº
8.666/93.
19.3 Os resultados do procedimento licitatório serão homologados pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico.
20 DOS RECURSOS E DA IMPUGNAÇÃO
20.1 Dos atos da Comissão cabem:
20.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;
20.2 Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou
do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
20.3 Pedido de Reconsideração de decisão da autoridade competente, em caso de aplicação de penalidade de
Declaração de Inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
20.4 A intimação dos atos referidos no item 20.1 será feita através de publicação na Imprensa Oficial do Estado, salvo
se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser a intimação feita por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
20.5 Os recursos interpostos serão comunicados às demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
20.6 A Comissão Permanente de Licitação, por intermédio de seu Presidente, dirigirá as razões do recurso à
Procuradoria Geral Municipal. A Comissão poderá reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso à autoridade
superior, devidamente informado, para que dele se digne conhecer, em última instância, no sentido de dar-lhe ou não
provimento.
20.7 Qualquer cidadão poderá impugnar este edital por irregularidade na aplicação da legislação vigente, em especial a
Lei Federal nº 8.666/93, até 05 (cinco) dias úteis, inclusive antes da data indicada no item 3.1 do presente Edital. Já
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qualquer licitante poderá impugnar o edital por irregularidade na aplicação da legislação vigente, em especial da Lei
Federal nº 8.666/93, até 02 (dois) dias úteis, inclusive antes da data indicada no item 3.1 do presente Edital.
20.8 Os recursos administrativos e impugnações deverão ser interpostos ao Presidente da Comissão e protocolizado no
Setor de Protocolo Geral do Município, em dia útil, no horário de 8 horas às 11 horas e das 12 horas e 30 minutos às 17
horas, exceto na sexta-feira que será até às 16 horas.
21 DO REAJUSTE
21.1 Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser reajustado anualmente, na
forma da lei, desde a data prevista para a apresentação da proposta, e calculado pela seguinte fórmula:
R = V x ( I¹ - I0)
I0
Onde:
R Valor do reajustamento procurado;
V Valor da parcela a ser reajustada;
I0 Índice DNIT/FGV relativo ao mês e ano da data da apresentação da proposta;
I¹ Índice DNIT/FGV relativo ao 1º mês do novo período em que deverá se dar o reajuste.
21.2 Os atrasos verificados e não justificados, ou cujas justificativas da CONTRATADA não forem aceitas pelo
CONTRATANTE, não serão computados para os fins da periodicidade prevista nesta Cláusula.
22 DA ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO/RESCISÃO/ MULTAS
22.1 O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico adjudicará o objeto da Licitação à licitante cuja proposta
atender, em sua essência, aos requisitos do Edital e seus Anexos e que tenha obtido a maior Nota Final (NF).
22.2 A proponente vencedora deverá assinar o Termo de Contrato, conforme minuta constante no ANEXO II - MINUTA
DE CONTRATO, impreterivelmente até 05 (cinco) dias úteis após notificação.
22.3 O vencedor do certame fornecerá a importância de 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora, como
garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais, devendo optar por uma das modalidades previstas no
art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
22.4 A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato tipificado pelo recebimento definitivo
do objeto ora licitado, quando em dinheiro, atualizada monetariamente conforme dispõe o § 4º, art. 56, da Lei nº
8.666/93.
22.5 No caso de acréscimo no valor contratual, o Contratado, obriga-se a complementar, na mesma modalidade, o
valor referente à diferença da garantia.
22.6 O Contratante poderá descontar do valor da garantia contratual importância que a qualquer título lhe for devida
pelo Contratado, observados para tanto o devido processo legal.
22.7 O vencedor do certame, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, deverá prestar a Garantia, sob
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pena de decair do direito à contratação, devendo encaminhá-la à Tesouraria deste Município, sendo que a Ordem de
serviço só será emitida após tal comprovação.
22.8 O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.
22.9 Em qualquer das hipóteses suscitadas, o Órgão contratante não indenizará nem reembolsará ou pagará à
contratada, qualquer indenização ou outros direitos de seus empregados relativos à legislação trabalhista e de
Previdência Social.
22.10 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por esta licitação.
23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 O CONTRATANTE aplicará ao CONTRATADO as seguintes multas de mora por atrasos injustificados, calculadas
sobre o PREÇO TOTAL do contrato:
a) 0,1 % (hum décimo por cento) por dia de atraso no prazo final de conclusão do objeto contratual, limitada ao total de
10% (dez por cento), ensejando a rescisão contratual;
b) 0,05 % (cinco centésimos por cento) por dia de atraso no cumprimento do cronograma de andamento dos serviços.
23.1.1 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da respectiva GARANTIA DE EXECUÇÃO
DE CONTRATO.
23.1.2 Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia de execução de contrato prestada, ou do seu saldo,
o CONTRATADO responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
23.1.3 O CONTRATANTE apurará, se for o caso, até o dia três de cada mês do calendário civil, o montante da multa a
ser aplicada, e, após, instaurará o regular processo administrativo.
23.1.4 O CONTRATANTE devolverá o montante das multas eventualmente recolhidas a título da alínea "a" do item
"23.1", trinta dias após a assinatura do termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto contratado, desde
que o CONTRATADO cumpra rigorosamente o PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO do objeto.
23.2 O CONTRATANTE aplicará ao CONTRATADO as seguintes sanções por vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados, ante os respectivos projetos, normas e especificações técnicas, garantida a
prévia defesa ou quando os trabalhos da Fiscalização forem dificultados e quando o CONTRATANTE for inexatamente
informado pelo CONTRATADO:
a) Advertência escrita;
b) Multa de 1 % (um por cento), calculada sobre o PREÇO TOTAL do contrato;
c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Presidente Kennedy/ES,
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pelo prazo de dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicar a
penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea "c" anterior.
23.2.1 As sanções a que aludem o item "23.2" não impedem que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.
23.2.2 A multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontada da respectiva garantia de execução de
contrato.
23.2.3 Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia de execução de contrato prestada, ou do seu saldo,
o CONTRATADO responderá pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
23.2.4 O CONTRATANTE apurará, se for o caso, até o dia três de cada mês do calendário civil, o montante da multa a ser
aplicada, e, após, instaurará o regular processo administrativo.
23.2.5 O CONTRATANTE devolverá o montante das multas eventualmente recolhidas a título da alínea "b" do item
"23.2", especificamente as provenientes dos vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados, ante os respectivos projetos, normas e especificações técnicas, trinta dias após a assinatura do termo
circunstanciado de recebimento definitivo do objeto contratado ou, se for o caso, da assinatura do termo de rescisão
contratual, desde que o CONTRATADO os repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas.
23.2.6 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item "23.2" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea
"b", facultada a defesa prévia do CONTRATADO, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.
23.2.7 A sanção estabelecida na alínea "d" do item "23.2" é de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, facultada a defesa do CONTRATADO, no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.
23.3 As multas a que aludem o item "23.1" não impedem que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.
24 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1 O prazo máximo para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, sendo que os serviços deverão ser iniciados em
até 05 (cinco) dias úteis, ambos os prazos serão contados a partir da data expressa na Ordem de Serviço Inicial.
24.2 As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de
execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços.
24.3 As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, serão permitidas desde que
ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas justificativas por
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escrito, formalizada mediante Termo Aditivo.
24.4 A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização do Município para paralisar ou reiniciar os serviços,
em qualquer fase.
24.5 A eventual reprovação dos serviços em qualquer fase, não implicará em alterações de prazos, nem eximirá a
contratada da penalização das multas contratuais.
25 DA APROVAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
25.1 A liberação para pagamento fica condicionada à entrega final do objeto.
25.2 Os serviços recebidos estão sujeitos à análise e aprovação, podendo haver rejeição, caso estejam fora das
especificações contratadas.
25.4 Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte, a Contratada obriga-se à substituição do que estiver em
desacordo com o ajustado.
26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1 A Comissão poderá, até a emissão da Ordem de Serviço, desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer
participante da Licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento, se tiver conhecimento de qualquer fato
superveniente ou ato, anterior ou posterior ao julgamento desta Licitação, que desabone a sua idoneidade.
26.2 Durante a execução dos serviços, o Município exigirá que a empresa contratada mantenha, mediante seus
profissionais da área, contatos diretos, frequentes e com rapidez, toda vez, e durante todo o tempo em que elementos
do serviço estiverem sob concepção ou definição.
26.3Nesse período de definição é fundamental que os profissionais mantenham a Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico informada acerca do desenvolvimento dos serviços, para que se obtenha, através de
discussão e consenso, e com fundamentos nas diretrizes da pertinentes, um produto que alcance um nível técnico tal
que satisfaça plenamente a fiscalização.
26.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no art.
65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
26.5 A Contratada obriga-se a não prestar informações de qualquer natureza (técnicas ou não) a terceiros, sobre os
serviços objeto da contratação, sem a prévia e expressa autorização do Município.
26.6 A Contratada, desejando, para fins promocionais ou publicitários, divulgar os serviços contratados, poderá fazê-lo
somente mediante a apresentação e aprovação prévia das mensagens pelo Município.
26.7 A Contratada deverá obedecer e fazer observar as Leis, regulamentos, posturas e determinações das autoridades
federais, estaduais e municipais, cabendo, à Contratada, integral responsabilidade acerca das eventuais transgressões
que, por si e/ou por seus prepostos, cometer.
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26.8 Fazem parte do presente Edital, integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
26.8.1 - Anexo I - Termo de Referência;
26.8.2 - Anexo II - Minuta de Contrato;
26.8.3 - Anexo III - Preço Médio;
26.8.4 - Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento e Declaração de Atendimento ao Edital;
26.8.5 - Anexo V - Modelo de Carta de Apresentação;
26.8.6- Anexo VI - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
26.8.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;
26.8.8 - Anexo VIII - Modelo de Curriculum Vitae e Declaração de Compromisso;
26.8.9 - Anexo IX - Modelo de Quadro de Avaliação da Equipe Técnica.
Presidente Kennedy/ES, 06 de julho de 2017.

Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada, por meio de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo técnica e
preço, para elaboração Plano de Desenvolvimento de Presidente Kennedy, de longo prazo, levando em consideração as
suas potencialidades, fraquezas, desafios e ameaças, seus contextos regional, estadual, nacional e internacional.

2 - INTRODUÇÃO
Embora ostentando o maior PIB per capita do Espírito Santo, que já ultrapassa a casa dos 700 mil Reais/ano, isso por
conta das atividades de extração de petróleo e gás offshore, o município de Presidente Kennedy apresenta indicadores
de renda e emprego dos menores observados dentre os demais municípios do estado. Em contrapartida a condição de
grande produtor de petróleo (em alto mar) lhe confere grandes vantagens em termos de receitas de royalties e
participações especiais, além de proporcionar-lhe uma significativa cota de participação no bolo do ICMS.
Com uma população de 11.400, segundo dados do IBGE para 2016, das quais 67% ainda vivendo em áreas rurais,
Presidente Kennedy tem apresentado historicamente baixa taxa de crescimento populacional. Entre 2002 e 2016 a taxa
média anual foi de 1,25%, abaixo da média estadual (1,55%).
Com uma base produtiva pouco diversificada, predominantemente ligada a atividades agropecuárias (pecuária e
fruticultura), e reduzido dinamismo nos setores de serviços e indústria, o município tem encontrado dificuldade em
ampliar seus espaços de oportunidades, apesar de inegáveis potencialidades.
No entanto, num olhar mais adiante do tempo é possível vislumbrar oportunidades interessantes que poderão inserir e
integrar economicamente o município nos contextos regional, estadual, nacional e internacional. Na verdade, o
município se coloca hoje como uma das poucas, senão raras, oportunidades de conexão com o mundo exterior na
medida que poderá contar com um complexo portuário de grande escala e complexidade, além de ferrovia e rodovias
de acesso. Reporta-se nesse caso ao Porto Central, à BR 101 e a EF 118 - ferrovia que fará a ligação entre Vitória - ES e
Rio de Janeiro. Essa condição poderá viabilizar o desenvolvimento de todo o sul do Espírito Santo.
Esse horizonte favorável que se abre para o município e a região, no entanto, não prescinde da necessidade de
encontrar caminhos, definir estratégias e preparar-se para a construção de um futuro melhor. E isso se faz com
planejamento, com visão de futuro assentada em conhecimentos mais profundos da realidade e na identificação de
oportunidades com maior intensidade de transformação.
É preciso preparar e qualificar o município para o aproveitamento das oportunidades valendo-se das suas
potencialidades naturais e adquiridas. Assim o município poderá se transformar numa verdadeira plataforma de
oportunidades para quem queira ali investir.

3 - JUSTIFICATIVA
Em 2013 e 2014 o município de Presidente Kennedy apresentou o maior PIB per capita do Brasil, chegando a R$ 815,1
mil em 2014, segundo dados do IBGE. Por outro lado o município apresenta números de pobreza, analfabetismo e
beneficiados pela bolsa família, piores que a média nacional.
Devido a essa desigualdade entre PIB per capita elevado e baixo desenvolvimento municipal, surge a necessidade
contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Desenvolvimento do Município de Presidente
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Kennedy.
Esse estudo terá como foco o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável do município e melhoria das
condições de vida da população de Presidente Kennedy.
O Planejamento do desenvolvimento é uma ferramenta fundamental para a construção de um futuro melhor para o
município e região.

4-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
Os serviços serão executados mediante emissão de Ordem de Serviço, emitida pela Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, devendo estar de acordo com a proposta da empresa contratada e de acordo com a apresentação dos
serviços.

5-PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
O prazo estimado para a realização do trabalho é de 6 (seis) meses a contar da data de emissão da ordem de serviço.

6 - DESCRITIVO:
6.1-ESCOPO DO DOCUMENTO
O Plano de Desenvolvimento deverá obedecer ao roteiro abaixo:
6.2 - Plano de Desenvolvimento
6.2.1-Planejamento e organização dos trabalhos
 Detalhamento da programação de trabalho e distribuição de atribuições.
 Definição de modelo de gestão do projeto (governança do projeto).
 Definição de modelo de comunicação do projeto.
6.2.2-Mobilização e Alinhamento da equipe
 Mobilização para o startup dos trabalhos.
 Reunião de treinamento de toda a equipe objetivando o alinhamento de conteúdo e metodológico.
6.2.3 - Detalhamento do modelo conceitual e de abordagem
 Elaboração de documento técnico explicitando o modelo conceitual e forma de abordagem.
6.2.4-Inventário de estudos e projetos para a região
 Levantamento e análise de estudos existentes sobre a região.
 Levantamento de projetos existentes - em execução e programados - para a região e seus municípios, públicos
e privados: investimentos previstos nos orçamentos do estado e federal (propostas orçamentárias anuais e
PPA, PAC, PEDEAG 3 projetos e programas especiais, etc.).
 Levantar estágio de desenvolvimento dos projetos.
 Identificação e avaliação dos impactos do Porto Central, duplicação da BR 101 e EF 118 e outros investimentos
em perspectiva na região.
 Mapeamento (visualização territorial) dos projetos levantados.
 Análise e avaliação dos projetos à luz do ES 2030: elaboração de matriz análise de convergência.
 Projetos privados de investimentos: Cenários e perspectivas.
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6.2.5-Contextualização da região e município de Presidente Kennedy e avaliação de desafios e potencialidades
 Macro contextualização, que compreenderá uma avaliação do posicionamento da região no contexto macro:
levantamento de informações, dados estatísticos sobre a dinâmica econômica, demográfica e social da região e
seu contexto. A macro contextualização será feita a partir de levantamentos socioeconômicos, tratamentos
estatísticos comparativos, de análise e avaliação qualitativa;
 Levantamento de “vocações” (potencialidades) dos municípios que compõem a região e respectivos desafios:
síntese das potencialidades da região com potencial de sinergia com o município de Presidente Kennedy
(exemplo: investimentos e Itapemirim Marataízes ou mesmo na Região de Cachoeiro de Itapemirim.
6.2.6-Entrevistas em profundidade com lideranças e especialistas
 Trata-se da realização de uma pesquisa de natureza qualitativa direcionada a atores relevantes e especialistas,
conhecedores dos problemas e das potencialidades da região.
 O objetivo da pesquisa é captar as principais expectativas, oportunidades e aspirações em relação ao futuro do
Espírito Santo e da região Litoral Sul a partir de atores atuantes no município Presidente Kennedy, na região e
no estado, num horizonte de longo prazo.
 Opiniões e percepções colhidas nas entrevistas serão objeto de classificação e análise, agrupadas por assunto e
avaliadas na perspectiva de convergências e divergências.
 As conclusões da pesquisa servirão para compor o quadro final de percepções acerca dos problemas,
perspectivas, visão de futuro e sugestões de projetos de impacto para a região com potencial de gerar impactos
no município de Presidente Kennedy.
 O roteiro será previamente discutido e validado em reunião técnica entre a PMPK/SEMDES e o grupo executivo.
6.2.7- Cenários de Referência
 Síntese de macro cenário da economia brasileira, enfocando principalmente investimentos estruturantes que
poderão de alguma forma alterar as dinâmicas econômicas das regiões mais próximas. O objetivo é
contextualizar a região nesse macro cenário. Serão objeto de avaliação apenas as grandes tendências, cujos
impactos poderão impactar num horizonte de longo prazo. Essa cenarização é importante para avaliar
possibilidades de inserção da região na dinâmica geral da economia brasileira.
 Cenários para a economia capixaba e perspectivas para a região e papel do município de Presidente Kennedy:
Avaliação da área de influência do Município além da região: região Centro Sul e Norte Fluminense.
 Projeção de indicadores econômicos para a economia brasileira, Espírito Santo, região e município de
Presidente Kennedy.
6.2.8- Oportunidades e ameaças para a região e Município de Presidente Kennedy
 Avaliação das oportunidades e ameaças a partir dos cenários de referência;
 Hierarquização das oportunidades e ameaças.
6.2.9- Condicionantes locais (da região e do município de Presidente Kennedy)
 Identificação e avaliação dos condicionantes locais: fraquezas, fortalezas;
 Identificação dos principais desafios a partir da região e do município de Presidente Kennedy.
6.2.10- Visão de Futuro
 Construção de visão de futuro para a região e município de Presidente Kennedy tendo como referência a
pesquisa qualitativa, diagnóstico, os cenários e a avaliação dos condicionantes locais.
 Desdobramento da visão de futuro por área temática ou grupo de temas (socioeconomia, desenvolvimento
econômico, rede de cidades e meio ambiente, saúde e educação)
 Indicativo preliminar de projetos prioritários para a região e município de Presidente Kennedy para a
aceleração do crescimento e desenvolvimento.
6.2.11- Estratégias de longo prazo: eixos estratégicos de intervenção
 Análise e avaliação dos resultados das etapas anteriores, com vista à formulação dos eixos estratégicos de
intervenção, voltados para a solução dos grandes desafios da região e especificamente para o município de
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Presidente Kennedy para os quais deverão convergir os projetos a serem definidos na etapa seguinte.
6.2.12- Lista de projetos que poderão contribuir para o crescimento e desenvolvimento do município de Presidente
Kennedy, por eixo estratégico
 Listagem e caracterização de projetos de impacto para o município de Presidente Kennedy
 Definição de critérios de avaliação dos projetos propostos e confrontação com os projetos levantados na etapa
de Inventário de estudos e projetos para a região.
6.2.13- Montagem de portfólio de projetos
 Trabalho interno de montagem do portfólio de projetos, com indicativo de justificativa, objetivo/metas, etc.
 Validação em reunião técnica com o grupo executivo.
6.2.14- Seminário de apresentação final
 Realização de seminário final para apresentação dos resultados finais dos trabalhos em Presidente Kennedy.
7 - CONDIÇÕES DA CONTRATADA:
O Pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, ficando condicionado à entrega final do objeto;
A contratada deverá arcar com despesas de transporte para levantamento de dados, gastos com pessoal, bem como
taxas, impostos e despesas em geral relacionadas a execução do projeto;
8 - CONDIÇÕES DE ENTREGA:
O trabalho será entregue na forma de relatório padronizado, em 01 (uma) via impressa e digital, obedecendo aos
seguintes critérios:
 Documento impresso - uma via do relatório final e apresentação.
 Documentos em mídia digital - um CD-ROM com os arquivos do relatório e da apresentação.
9 - RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTES:
9.1 Compete à CONTRATADA:
a) Executar o serviço nos termos dos itens 6 deste termo;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
c) Manter durante toda execução do termo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação pertinente;
d) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do termo;
9.2 Compete à CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecia no item 7;
b) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução deste Termo;
c) Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação
dos serviços, o representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do termo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
10 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS
 O proponente deverá apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou
privada, comprovando que tenha prestado serviços semelhantes compatíveis em características e quantidades
com o objeto deste edital, indicando, claramente os serviços prestados, nome e telefone de contato do
responsável pela empresa e identificação da assinatura.
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Indicar 01 (um) profissional que será responsável técnico pela prestação dos serviços. Este responsável técnico
será o interlocutor entre a Prefeitura de Presidente Kennedy e a CONTRATADA, no que refere-se às etapas da
pesquisa.

11 - CONDIÇÕES TÉCNICAS - (Para licitação tipo técnica e preço)
A Proposta Técnica terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos, distribuídos de acordo com os fatores de avaliação
estabelecidos, conforme a seguir:
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - QP (mão de obra dedicada à prestação de serviços):
O objetivo desse fator é pontuar o grau de especialização dos profissionais vinculados à licitante, que prestarão os
serviços descritos neste Termo de Referência.
Item Fator de Avaliação Código de Avaliação Total de Pontos:
1 - Qualificação Profissional - QP....................... 100
TOTAL ................................................................100
A pontuação máxima atribuída será 20 (vinte) pontos para o Nível de Especialização, 20 (vinte) pontos para o TEMPO
de Experiência na Atividade do Responsável Técnico, 20 (vinte) pontos para a Experiência (atestados) do Responsável
Técnico e 40 (quarenta) pontos para Suficiência de Recursos Humanos (equipe envolvida na prestação de serviços),
totalizando 100 pontos no quesito QP.
Nível de Especialização (Responsável Técnico)
A pontuação será comprovada mediante cópia autenticada do título apresentado: diplomas ou certificados de
conclusão de curso. A formação deverá ser em uma das seguintes áreas: Economia ou Estatística ou Sociologia. Será
atribuída pontuação para apenas 01 (um) título apresentado pelo profissional responsável técnico pelos trabalhos. A
pontuação seguirá os critérios abaixo:
1 - Doutor.......................... 09
2 - Mestre...........................07
3 - Especialista..................04
TEMPO de Experiência na Atividade (Responsável Técnico)
A comprovação deverá ser feita mediante registro em carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços do
profissional (pessoa física), ou contrato social (se for sócio), que devem ter características compatíveis ao serviço
licitado. A pontuação seguirá os seguintes critérios: será atribuída a nota de 0,335 por mês de serviço, limitada a
pontuação, no máximo, a 60 meses.
Experiência do Responsável Técnico (atestados)
A Pontuação por Atestado terá limitada a pontuação, no máximo, a 03 (três) atestados e deverá ser comprovada
através de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou cópia
autenticada de contrato de prestação de serviço comprovando que o Responsável Técnico prestou de forma
satisfatória serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
Suficiência de Recursos Humanos (equipe envolvida na prestação de serviços)
A pontuação neste item será considerada em relação à quantidade de profissionais do quadro da empresa, indicados
na equipe técnica (na seção Condições de Habilitação), para realização dos serviços objeto desta licitação, nos termos
do item 10 do termo de referência. A pontuação será comprovada mediante cópia autenticada do título apresentado:
diplomas ou certificados de conclusão de curso, de até 04 (quatro) membros da equipe técnica.
Suficiência de Recursos Humanos da Equipe
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Fator de Avaliação (graduados ou pós-graduados)
Pontuação por Comprovante apresentado
Profissionais Graduados (Máximo de 02)
Pontuação por Profissional = 08 pontos
Pontuação Máxima = 16 pontos
Profissionais, no mínimo, Pós-Graduados (Máximo de 02)
Pontuação por Profissional = 12 pontos
Pontuação Máxima = 24 pontos
Fatores de Pontuação
O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas é o de TÉCNICA E PREÇO, na proporção de peso 50%
(cinquenta por cento) para a técnica e peso 50% (cinquenta por cento) para o preço.
Do cálculo das notas das propostas de preços
A "Nota da Proposta de Preço" (NPP) de cada licitante será calculada mediante a seguinte fórmula:
NPP = 100 x (PM/PL)
Sendo:
NPP = Nota da Proposta de Preço com aproximação de milésimos e arredondamento da quarta casa decimal;
PL = Preço global da proposta da licitante; e
PM = Média entre os preços orçados pelo Município e a Média dos Preços Globais das Proponentes, com aproximação
de centésimos e arredondamento da terceira casa decimal, a saber:
PM = (OR + M)/2
Sendo:
OR = Preço global do orçamento do Município; e
M = Média dos preços globais das licitantes.
As notas assim obtidas deverão ser expressas com duas casas decimais, sem arredondamentos, com o abandono das
demais casas).
Da classificação final
O cálculo da "Nota Final" (NF) da Proponente far-se-á de acordo com a média ponderada dos valores atribuídos às notas
das Propostas Técnica e de Preço, da seguinte forma:
NF = ( 0,5 x NPT ) + ( 0,5 x NPP )
Sendo:
NF
=
NPT
=
NPP
=

Nota Final;
Nota da Proposta Técnica;
Nota da Proposta de Preço.

A licitante que obtiver a maior Nota Final será classificada em primeiro lugar e assim sucessivamente. No caso de
empate, a vencedora será aquela dentre as empatadas que apresentar menor proposta de preços. Persistindo novo
empate, a vencedora será determinada mediante sorteio entre as empatadas.

12.0 - DAS PENALIDADES
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Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração, a
CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, assegurados, nos
termos da lei, a ampla defesa e o contraditório.

13.0 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização e acompanhamento da execução da presente licitação será realizado por fiscal designado, que anotará
em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

R E F . T O MAD A P R E Ç O S Nº _____/2017
P R OC E S S O Nº 3663/2017

C ontrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a empresa
______________________________,
na
qualidade
de
C ONT R AT ANT E
e
C ONT R AT ADA, respectivamente, para o fim express o nas cláus ulas que o integram.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pes s oa jurídica de direito público interno,
s ediado à R ua Átila Vivácqua, 79 - C entro - P res idente K ennedy/E S , ins crito no C NP J s ob o nº
27.165.703/0001-26, por s eu repres entante legal, o S ecretário Municipal de D es envolvimento E conômico, S r.
J os élio Altoé, bras ileiro, ................., res idente e domiciliado na R ua ......................., nes te Município, E S ,
portador da C arteira de Identidade nº ............. e do C P F nº ...................., doravante denominado
C O NT R AT ANT E , e ................... es tabelecido à rua ........................................................, ins crito no C NP J nº
.............., doravante denominado C O NT R AT AD A, pres ente nes te ato por s eu repres entante legal
......................, C P F ..............., R G ..............., res idente ................. , tendo ajus tado entre s i o pres ente
contrato, nos termos do procedimento licitatório de acordo com a L ei F ederal nº 8.666/93 e s uas alterações , e
T O MAD A P R E Ç O S N° ______/2017, proces s o nº 3663/2017, que s e regerá mediante as C láus ulas e
condições que s eguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1)
O objeto do pres ente C ontrato cons is te em C O NT R AT AÇ ÃO D E S E R V IÇ O S P AR A E L AB O R AÇ ÃO
D O P L ANO D E D E S E NV O L V IME NT O D O MUNIC ÍP IO D E P R E S ID E NT E K E NNE D Y -E S , em conformidade
com as es pecificações e dis criminações contidas no E dital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1) O valor do contrato é de R $ .............. (.................).
2.2) O s recurs os financeiros para pagamento das despes as decorrentes des ta contratação os recurs os
financeiros s erão provenientes da D otação O rçamentária: S ecretaria Municipal de D es envolvimento
E conômico - Manutenção das Atividades da S ecretaria Municipal de D es envolvimento E conômico 33903900000 - O utros S erviços de T erceiros -P es s oa J urídica - 16040000 - R oyalties do P etróleo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO TIPO DE LICITAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1) A pres ente licitação s erá do tipo "TÉCNICA E PREÇO", conforme dis pos to no art. 45, § 1º, incis o III, da L ei
F ederal nº 8.666/93.
3.2) O R egime de execução s erá por "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL", conforme dis pos to no art. 10, II,
alínea "a", da L ei F ederal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS E PRORROGAÇÃO
4.1) O praz o máximo para execução dos s erviços é de 06 (s eis ) mes es , s endo que os s erviços deverão s er
iniciados em até 05 (cinco) dias úteis , ambos os praz os s erão contados a partir da data expres s a na O rdem
de S erviço Inicial.
4.1.1) O praz o de vigência do contrato é de 06 (s eis ) mes es , contados a partir da ordem de s erviço, podendo
s er prorrogado mediante acordo entre as partes .
4.2) O praz o contratual poderá s er prorrogado, nas s eguintes s ituações :
4.2.1) A juíz o da CONTRATANTE, através de jus tificativa fundamentada apres entada pela C ontratada;
4.2.2) Na ocorrência de quais quer dos motivos , devidamente autuados em proces s o, citados no § 1º, incis os
I a VI, do art. 57 da L ei 8666/93;
4.2.3) As paralis ações provocadas pela C O NT R AT ANT E s us pendem a contagem do praz o contratual
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previs to, não obrigando a formaliz ação des s a extens ão de prazo.
4.3) A eventual reprovação dos s erviços em qualquer fas e de execução, não implicará em alterações de
prazos , nem eximirá a contratada das penalidades contratuais .
4.4) O s pedidos de prorrogação deverão s e faz er acompanhar de relatório circuns tanciado. E s s es pedidos
s erão analis ados e julgados pela fis caliz ação da C O NT R ATANT E .
4.5) O s pedidos de prorrogação de praz os deverão s er dirigidos à C O NT R AT ANT E até 15 (quinz e) dias
antes da data do término do praz o contratual.
CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO
5.1) O vencedor do certame fornecerá a importância de 5% (cinco por cento) do valor da propos ta
vencedora, como garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais , devendo optar por uma
das modalidades previs tas no art. 56, § 1º, da L ei nº 8.666/93.
5.2) A garantia pres tada s erá liberada ou res tituída após a execução do contrato tipificado pelo recebimento
definitivo do objeto ora licitado, quando em dinheiro, atualiz ada monetariamente conforme dis põe o § 4º, art.
56, da L ei nº 8.666/93.
5.3) No cas o de acrés cimo no valor contratual, o C ontratado, obriga-s e a complementar, na mes ma
modalidade, o valor referente à diferença da garantia.
5.4) O C ontratante poderá des contar do valor da garantia contratual importância que a qualquer título lhe for
devida pelo C ontratado, obs ervados para tanto o devido proces s o legal.
5.5) O vencedor do certame, no praz o de 10 (dez ) dias após a as s inatura do contrato, deverá pres tar a
G arantia, s ob pena de decair do direito à contratação, devendo encaminhá-la à T es ouraria des te Município,
s endo que a O rdem de s erviço s ó s erá emitida após tal comprovação.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1) Além das obrigações previs tas no E dital e outras decorrentes do cumprimento de normas legais e
regulamentares , s erão obrigações da contratada:
6.1.1) P articipar de reunião de partida com o ges tor do contrato, antes da emis s ão da O rdem de S erviço,
ocas ião em que deverá s er es tabelecido o planejamento detalhado da execução do s erviço;
6.1.2) R es pons abiliz ar-s e pela boa execução e eficiência dos s erviços , pelo fornecimento de equipamentos ,
materiais , mão de obra, as s im como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos ;
6.1.3) R es pons abiliz ar-s e por quais quer danos caus ados à Adminis tração ou a terceiros , decorrentes de s ua
culpa ou dolo;
6.1.4) Manter, durante toda a duração dos s erviços , em compatibilidade com as obrigações as s umidas , todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.5) R es pons abiliz ar-s e pelos encargos trabalhis tas , s ociais , previdenciários , fis cais , comerciais , taxas ,
impos tos , alvarás e licenças , emolumentos e multas decorrentes da execução e legaliz ação dos s erviços e
por todas as demais des pes as res ultantes de s ua execução;
6.1.6) R es ponder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os s eus empregados em decorrência da
execução dos s erviços ;
6.1.7) Utiliz ar mão de obra qualificada, devidamente uniformiz ada, equipamento e materiais de qualidade e
s uficientes à execução do objeto, obs ervando s empre as normas técnicas AB NT vigentes ;
6.1.8) R eparar, ou quando is to for impos s ível, indeniz ar quais quer perdas e danos , pes s oais ou materiais ,
que, decorrentes da execução do C ontrato, de s ua res pons abilidade ou de s eus prepos tos , s obrevenham em
prejuíz o do C ontratante ou de terceiros ;
6.1.9) Manter a C O NT R AT ANT E a s alvo de quais quer queixas , reivindicações ou reclamações de s eus
empregados e/ou prepos tos e/ou terceiros , em decorrência da execução dos s erviços ;
6.1.10) O bter junto aos órgãos competentes e às s uas expens as , logo após a as s inatura do C ontrato, todas
as licenças neces s árias à execução dos s erviços , cas o s eja neces s ário;
6.1.11) C umprir e faz er cumprir todas as Normas R egulamentares s obre Medicina e S egurança do T rabalho;
6.1.12) Afas tar ou s ubs tituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da
fis caliz ação, caus e embaraço a boa execução dos s erviços ;
6.1.13) P ermitir o livre exercício da fis caliz ação credenciada pela C ontratante;
6.1.14) F ornecer todos os documentos pertinentes à execução dos s erviços s olicitados pela C ontratante ou
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s eus fis cais ;
6.1.15) R es pons abiliz ar-s e pelo s igilo dos documentos da C ontratante, s endo que a mes ma não deverá,
inclus ive após o término do C ontrato, s em cons entimento prévio por es crito, faz er us o de quais quer
documentos ou informações com referência ao objeto contratual, a não s er para fins de execução do s erviço;
6.1.16) A C ontratada não poderá s ubempreitar parte ou o total dos s erviços a ela adjudicados , s em a
anuência da C ontratante;
6.1.17) A C ontratada providenciará s eguro de res pons abilidade civil, inclus ive res pondendo pelo que exceder
da cobertura dada pela s eguradora, não cabendo à C ontratante qualquer obrigação decorrente de ris cos da
es pécie;
6.1.18) A C ontratada durante toda a execução do C ontrato, deverá s e s ubmeter aos critérios de Avaliação de
D esempenho de E mpres a C ontratada;
6.1.19) A C ontratada durante toda a execução do C ontrato deverá:
a) Manter o "R es pons ável(eis ) T écnico(s ) do s erviço", em conformidade com a declaração fornecida de
compromis s o do(s ) mes mo(s ), com poderes de repres entá-la perante o Município de P res idente K ennedy
diretamente ligados à execução do s erviço, principalmente à F is caliz ação da CONTRATANTE;
b) P ermitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da F is caliz ação, facultando o livre aces s o ao local dos
trabalhos , bem como às ins talações e documentos pertinentes com o objeto contratado;
c) A participação do(s ) profis s ional(ais ) res pons ável(is ) técnico(s ) deverá(ão) s er comprovada mediante
relatórios diários de s erviços devidamente as s inados pelo profis s ional e entregues pes s oalmente ao F is cal
do res pectivo contrato, s emanalmente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1) O CONTRATANTE s e obriga a fornecer todos os elementos neces s ários à perfeita execução dos s erviços ,
bem como todas as informações e ins truções julgadas neces s árias , quando s olicitadas por es crito, em praz o
não s uperior a 05 (cinco) dias úteis .
7.2) Notificar, por es crito, a C O NT R AT AD A da cons tatação de quais quer problemas pertinentes ao bom
andamento dos s erviços , bem como da aplicação de eventuais multas .
CLÁUSULA OITAVA - DA APROVAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1) A liberação para pagamento fica condicionada à entrega final do objeto.
8.2) O s s erviços recebidos es tão s ujeitos à anális e e aprovação, podendo haver rejeição, cas o es tejam fora
das es pecificações contratadas .
8.3) Havendo rejeição dos s erviços no todo ou em parte, a C ontratada obriga-s e à s ubs tituição do que es tiver
em des acordo com o ajus tado.
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO
9.1) O s preços s ão fixos e irreajus táveis pelo período de 12 (doz e) mes es , podendo s er reajus tado
anualmente, na forma da lei, des de a data previs ta para a apres entação da propos ta, e calculado pela
s eguinte fórmula:
R = V x ( I¹ - I0)
I0
Onde:
R Valor do reajus tamento procurado;
V Valor da parcela a s er reajus tada;
I0 Índice D NIT /F G V relativo ao mês e ano da data da apres entação da propos ta;
I¹ Índice D NIT /F G V relativo ao 1º mês do novo período em que deverá s e dar o reajus te.
9.2) O s atras os verificados e não jus tificados , ou cujas jus tificativas da CONTRATADA não forem aceitas pelo
CONTRATANTE, não s erão computados para os fins da periodicidade previs ta nes ta C láus ula.
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CLÁUSULA DEZ - DA FISCALIZAÇÃO
10.1) D urante a vigência do contrato, a execução do objeto s erá acompanhada e fis caliz ada pela S ecretaria
Municipal de D es envolvimento E conômico, através de nomeação de F IS C AL , por ato próprio, profis s ional
com formação e capacidade técnica compatível.
10.2) C aberá à fis caliz ação do contrato:
10.2.1) Acompanhamento documental;
10.2.2) V erificação da qualidade da mão de obra;
10.2.3) P res ar pela boa execução do objeto;
10.2.4) C obrar obediência as Normas T écnicas O ficiais .
10.3) O F IS C AL do contrato poderá s us tar qualquer trabalho que es teja s endo executado em des acordo com
o es pecificado, s empre que es s a medida s e tornar neces s ária, bem como adotar as providências cabíveis .
10.4) A ates tação de conformidade do(s ) s erviço(s ) executado(s ) caberá ao F IS C AL titular nomeado,
res pons ável pela fis caliz ação, s ervidor profis s ional técnico, des ignado formalmente por ato próprio, pelo
S ecretário Municipal de D es envolvimento E conômico para es s e fim.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1) A C ontratada fica obrigada a aceitar, nas mes mas condições contratuais , os acrés cimos ou s upres s ões
que s e fiz erem nos s erviços , até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualiz ado do contrato,
conforme dis pos to no art. 65, § 1º, da L ei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1) O C O NT R AT ANT E aplicará ao C O NT R AT AD O as s eguintes multas de mora por atras os injus tificados ,
calculadas s obre o P R E Ç O T O T AL do contrato:
a) 0,1 % (hum décimo por cento) por dia de atras o no praz o final de conclus ão do objeto contratual, limitada ao
total de 10% (dez por cento), ens ejando a res cis ão contratual;
b) 0,05 % (cinco centésimos por cento) por dia de atras o no cumprimento do cronograma de andamento dos
s erviços .
12.1.1) A multa, aplicada após regular proces s o adminis trativo, s erá des contada da res pectiva G AR ANT IA
D E E X E C UÇ ÃO D E C O NT R AT O .
12.1.2) S e a multa aplicada for de valor s uperior ao valor da garantia de execução de contrato pres tada, ou
do s eu s aldo, o C O NT R AT AD O res ponderá pela s ua diferença, a qual s erá des contada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo C O NT R AT ANT E ou ainda, quando for o cas o, cobrada judicialmente.
12.1.3) O CONTRATANTE apurará, s e for o cas o, até o dia três de cada mês do calendário civil, o montante da
multa a s er aplicada, e, após , ins taurará o regular proces s o adminis trativo.
12.1.4) O CONTRATANTE devolverá o montante das multas eventualmente recolhidas a título da alínea "b" do
item "12.1", trinta dias após a as s inatura do termo circuns tanciado de recebimento definitivo do objeto
contratado, des de que o C O NT R AT AD O cumpra rigoros amente o P R AZ O T O T AL D E E X E C UÇ ÃO do objeto.
12.2) O CONTRATANTE aplicará ao C O NT R AT AD O as s eguintes s anções por vícios , defeitos ou incorreções
res ultantes da execução ou de materiais empregados , ante os res pectivos projetos , normas e es pecificações
técnicas , garantida a prévia defes a ou quando os trabalhos da F is caliz ação forem dificultados e quando o
CONTRATANTE for inexatamente informado pelo CONTRATADO:
a) Advertência es crita;
b) Multa de 1 % (um por cento), calculada s obre o P R E Ç O T O T AL do contrato;
c) S us pens ão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de P res idente
K ennedy/E S , pelo praz o de dois anos ;
d) D eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis tração P ública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que s eja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicar a penalidade, que s erá concedida s empre que o C O NT R AT AD O res s arcir o C O NT R AT ANT E pelos
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prejuíz os res ultantes e após decorrido o praz o de s anção aplicada com bas e na alínea "c" anterior.
12.2.1) As s anções a que aludem o item "12.2" não impedem que o C O NT R AT ANT E res cinda
unilateralmente o contrato e aplique outras s anções previs tas na L ei F ederal nº 8.666/1993.
12.2.2) A multa, aplicada após o regular proces s o adminis trativo, s erá des contada da res pectiva garantia de
execução de contrato.
12.2.3) S e a multa aplicada for de valor s uperior ao valor da garantia de execução de contrato pres tada, ou
do s eu s aldo, o C O NT R AT AD O res ponderá pela diferença, a qual s erá des contada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo C O NT R AT ANT E ou ainda, quando for o cas o, cobrada judicialmente.
12.2.4) O C O NT R AT ANT E apurará, s e for o cas o, até o dia três de cada mês do calendário civil, o montante
da multa a s er aplicada, e, após , ins taurará o regular proces s o adminis trativo.
12.2.5) O C O NT R AT ANT E devolverá o montante das multas eventualmente recolhidas a título da alínea "b"
do item "12.2", es pecificamente as provenientes dos vícios , defeitos ou incorreções res ultantes da execução
ou de materiais empregados , ante os res pectivos projetos , normas e es pecificações técnicas , trinta dias após
a as s inatura do termo circuns tanciado de recebimento definitivo do objeto contratado ou, s e for o cas o, da
as s inatura do termo de res cis ão contratual, des de que o C O NT R AT AD O os repare, corrija, remova,
recons trua ou s ubs titua, às s uas expens as .
12.2.6) As s anções previs tas nas alíneas "a", "c" e "d" do item "12.2" poderão s er aplicadas juntamente com
a da alínea "b", facultada a defes a prévia do C O NT R AT AD O , no res pectivo proces s o, no praz o de cinco dias
úteis .
12.2.7) A s anção es tabelecida na alínea "d" do item "12.2" é de competência exclus iva do S ecretário
Municipal de D es envolvimento E conômico, facultada a defes a do C O NT R AT AD O , no res pectivo proces s o,
no prazo de dez dias da abertura de vis ta, podendo a reabilitação s er requerida após dois anos de s ua
aplicação.
12.3) As multas a que aludem o item "12.1" não impedem que o C O NT R AT ANT E res cinda unilateralmente o
contrato e aplique outras s anções previs tas na L ei F ederal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO
13.1) A res cis ão contratual poderá s er:
a) D eterminada por ato unilateral e es crito do CONTRATANTE, nos cas os em que a legis lação as s im o permitir;
b) Amigável, por acordo entre as partes , reduz ida a termo no proces s o da licitação, des de que haja
conveniência do CONTRATANTE;
c) J udicial, nos termos da legis lação.
13.2) O pres ente C O NT R AT O poderá s er res cindido por quais quer dos motivos a s eguir enumerados , tendo
o C O NT R AT ANT E o direito de, excetuadas as res s alvas legais , aplicar ao C O NT R AT AD O as multas
previs tas nes te termo contratual e as demais penalidades previs tas na L ei nº 8.666/93:
a) Aqueles previs tos nos incis os do art. 78, da L ei nº 8.666/93;
b) F alta de comprovação pela C O NT R AT AD A das quitações dos encargos trabalhis tas , previdenciários ,
fis cais e comerciais , res ultantes da execução do C ontrato.
13.3) O CONTRATANTE poderá res cindir o C ontrato de pleno direito, independente da interpelação judicial e
de qualquer indeniz ação, nos s eguintes cas os :
a) Q uais quer dos motivos previs tos nos incis os I, II, IX , X II, X VII do art. 78, da L ei nº 8.666/93;
b) O cometimento de infrações às legis lações trabalhis tas por parte da CONTRATADA;
c) O não cumprimento das obrigações relativas à s aúde e à s egurança no trabalho dos s eus empregados ,
previs tas na L egis lação F ederal, E s tadual e Municipal ou de dis pos itivos relativos à matéria cons tantes de
acordo, convenção ou dis s ídio coletivo, por parte da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUATORZE - FORO
14.1) E legem o F oro de P res idente K ennedy, E s tado do E s pírito S anto, com renúncia expres s a a qualquer
outro, para s olução de quais quer ques tões oriundas do pres ente contrato.
14.2) E por es tarem jus tos e contratados , as s inam o presente em 04 (quatro) vias os repres entantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA.
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P residente K ennedy-E S , ....... de ........................ de ............
___________________________________________________
P R E F E IT UR A MUNIC IP AL D E P R E S ID E NT E K E NNE D Y
C O NT R AT ANT E
____________________________________________
E MP R E S A C O NT R AT AD A
___________________________________________
S E C R E T AR IA MUNIC IP AL D E ............

Page 34 of 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL
Tomada de Preços Nº 000004/2017
ANEXO III - PREÇO MÉDIO

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.

POR RAZÕES TÉCNICAS O PREÇO MÉDIO ENCONTRA-SE À PARTE DO RELATÓRIO DESTE EDITAL.
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.

___(Local e Data)___

À
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Presidente Kennedy - ES

____(nome da pessoa jurídica)____, neste ato representada por ___(nome do responsável ou representante legal)___,
abaixo assinado, vem, pela presente, solicitar a V.Sas. a participação na Licitação em epígrafe, objeto do Edital de
Tomada de Preços Nº ___/2017, e informar que o senhor ____(nome da pessoa credenciada)____, Carteira de
Identidade RG Nº ____(número do RG)___, é a pessoa designada para representa-la na licitação acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnações, recursos, inclusive renúncia expressa a recurso,
e praticar todos os atos necessários ao desempenho da representação no presente processo licitatório.
Declara ainda, sob as penalidades cabíveis:
a) Que concorda com os termos do Termo de Referência e do Edital e está ciente das condições da Licitação e que
assume responsabilidade pela autenticidade, veracidade e fidelidade de todos os documentos apresentados e que
fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município;
b) Que tem pleno conhecimento de todas as condições e locais dos serviços a serem realizados, que vistoriou e tem
pleno conhecimento da região, bem como de eventuais trabalhos já realizados pelo Município de Presidente Kennedy
ou por outras empresas. Assim, a preparação da proposta estará baseada nessas informações e não poderá, em
qualquer circunstância, invocar o desconhecimento das exigências do Edital, das características da região ou de
eventuais trabalhos realizados previamente;
c) Que executará os serviços de acordo com as especificações fornecidas pelo Município de Presidente Kennedy, aos
quais alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar o
controle de qualidade dos serviços prestados;
d) Que se compromete a estar apto e pronto para o início dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da emissão da Ordem de Serviço;
e) Que responderá pela veracidade de todas as informações constantes de sua documentação e propostas "Técnica" e
de "Preço";
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f) Que declara expressamente a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
g) Que autoriza o Município de Presidente Kennedy a proceder diligências junto às suas instalações e junto a terceiros
com os quais mantenha relações, ou que sejam emitentes de qualquer documento apresentado;
h) Que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e se sujeita às presentes condições, bem como às
instruções especiais indicadas no Termo de Referência e no Edital.

__________________________________
(Representante Legal)
(RG ou CPF)
(carimbo da empresa)
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.

___(Local e Data)___

À
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
COMISSÃO PERMANENETE DE LICITAÇÃO
Presidente Kennedy - ES
Prezados Senhores,

1. Estamos devidamente autorizados a representar e agir em nome de ____(nome da pessoa jurídica)___, e tendo
revisto e compreendido totalmente as informações fornecidas, o abaixo assinado apresenta proposta para o Edital de
Tomada de Preços Nº ___/2017.
2. Esta proposta é feita com o entendimento que:
·

O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação
da proposta;

·

O signatário, em nome de ____(nome da pessoa jurídica)___, aceita perante o Município de Presidente
Kennedy a plena responsabilidade pela execução dos serviços e aceita integralmente, sem reservas, as
condições estabelecidas no Edital nº ___/2017 e seus Anexos.

__________________________________
(Representante Legal)
(RG ou CPF)
(carimbo da empresa)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Eu,____(nome completo)____, representante legal da empresa ____(nome da pessoa jurídica)____, interessada em
participar no processo licitatório nº ___/2017 promovido pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, declaro,
sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei N0 8.666/93, de 21 de junho de 1993, combinado
com a Lei N0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a ____(nome da pessoa jurídica)___encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição da República Federativa do Brasil.

_____(local)____,

de

de 2017.

__________________________________
(Representante Legal)
(RG ou CPF)
(carimbo da empresa)
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

____(nome da pessoa jurídica)____, neste ato representada por ___(nome do responsável ou representante legal)___,
abaixo assinado, declara que não é filial, subsidiária ou associada a qualquer empreiteira, fornecedor de equipamentos
ou companhia de investimentos que poderá participar da construção, instalação, fornecimento de materiais e
equipamentos ou realização de atividades de caráter financeiro, relacionado com o objeto deste edital.
Declara, ainda, que seus dirigentes, gerentes, sócios detentores do capital social e componentes do seu quadro técnico
não são ocupantes de cargo comissionado ou servidores do Estado, de suas sociedades paraestatais, fundações ou
autarquias nem o foram nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta TOMADA DE PREÇOS.

___(Local e Data)___.

__________________________________
(Representante Legal)
(RG ou CPF)
(carimbo da empresa)

Obs.: se existir alguma das vinculações definidas acima, a firma deverá apresentar:
- a discriminação das vinculações não existentes;
- a discriminação das vinculações existentes.
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ANEXO VIII - MODELO DE CURRICULUM VITAE E DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

POR RAZÕES TÉCNICAS O MODELO DE CURRICULUM VITAE E DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ENCONTRA-SE À PARTE
DO RELATÓRIO DESTE EDITAL.
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ANEXO IX - MODELO DE QUADRO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.

POR RAZÕES TÉCNICAS O MODELO DE QUADRO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ENCONTRA-SE À PARTE DO
RELATÓRIO DESTE EDITAL.
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