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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020

Entrega dos Envelopes: 27 de julho de 2020, as 08h00min.

Abertura dos Envelopes: 27 de julho de 2020, as 09h00min.

Sessão Pública: 27 de julho de 2020, as 09h00min.

Visita Técnica: FACULTATIVA

Exclusivo ME/EPP: SIM

Objeto: Contratação de empresa da área de construçao civil, com fornecimento de material de 
mão obra, para obras de pavimentação em blocos de concreto e passeios públicos, em diversas 
ruas no município e Avenida Nove de Agosto.

Critério de formulação das propostas: Menor Preço Global.

Forma de Execução: DIRETA INDIRETA

Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

Observações importantes 
1 - Somente serão classificados as propostas apresentadas de forma física e em mídia digital, salva em 
CDR ou PEN DRIVE, bem como, já considerados e inclusos todos os tributos, frete(s), tarifas e demais 
despesas decorrentes da contratação, sob pena de desclassificação imediata.

2 - O Edital e toda a documentação técnica, tais como, planilhas e detalhamentos e outros anexos 
estão disponíveis para download no endereço eletrônico www.jaguare.es.gov.br, selecionando as 
opções licitações > modalidade > órgão, ficando as empresas interessadas obrigadas a acompanhar 
as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico acima, tendo 
em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020
CÓDIGO DE REMESSA DE CONTRATAÇÃO: 2020.038E0700001.01.0019

1. DA LICITAÇÃO
1.1. O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por interveniência da 
PREFEITURA MUNICIPAL,  torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa da área 
de construçao civil, com fornecimento de material de mão obra, para obras de pavimentação em 
blocos de concreto e passeios públicos, em diversas ruas do município e Avenida Nove de 
Agosto, sob o Regime de Execução de Empreitada por Preço unitário e Forma de Execução 
Indireta.
1.2. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar 
123/2006 e alterações posteriores e Lei Municipal nº 1514/2019.
1.3. Os envelopes lacrados, contendo em separado os Documentos de Habilitação e a Proposta de 
Preço, definidos neste Edital, serão protocolados no Setor de Protocolos da PMJ, nos dias e horários 
indicados a seguir:
1.3.1. ENTREGA DOS ENVELOPES: até no máximo as 08h30min, do dia 27 de julho de 2020, no 
setor de protocolo, da Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
1.3.2. CREDENCIAMENTO: as 08h30min, com duração de 30 minutos;
1.3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min.
1.3.4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de licitações.
1.4. Para todos os fins indicados neste Edital, informa-se:
1.4.1. Endereço da PMJ: Avenida Nove de Agosto, 2.326 - Centro - CEP 29.950-000 -  Jaguaré-ES.
1.4.2. Horário de atendimento ao público: 08h00min as 11h00min e de 12h00min as 17h00min, de 
segunda a sexta-feira.  
1.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição:
1.5.1. Anexo I: Modelo de Termo de Credenciamento.
1.5.2. Anexo II: Modelo de Declaração do Representante Legal e do Contador da Empresa - Lei 
123/2006.
1.5.3. Anexo III: Modelo de Declaração de Conhecimento e das Condições Locais para a Execução do 
Objeto.
1.5.4. Anexo IV: Modelo de Declaração de que Não Emprega Menores.
1.5.5. Anexo V: Modelo de Declaração de Fatos Supervinientes.
1.5.6. Anexo VI: Modelo de Declaração dos Sócios;
1.5.7. Anexo VII: Modelo de Carta Proposta Minuta de Contrato;
1.5.8. Anexo VIII: Minuta do Contrato.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, propõe-se a Contratação de empresa da área de construçao 
civil, com fornecimento de material de mão obra, para obras de pavimentação em blocos de 
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concreto e passeios públicos, em diversas ruas do município e Avenida Nove de Agosto, 
conforme as especificações contidas neste Edital e em seus anexos.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste 
Edital, observada a necessária qualificação e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive 
quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos, desde que estejam devidamente 
cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
3.1.1. Como condição para comprovação de Cadastro de Fornecedores no Município de Jaguaré, 
deverá a licitante apresentar cópia autenticada ou original do Certificado de Cadastro de Fornecedores, 
dentro do prazo de validade, sob pena de não participação. Tal comprovação deverá ser apresentada 
juntamente com o credenciamento. 
3.1.2. Para obtenção do cadastro a empresa deverá consultar a relação de documentos que encontra-
se disponibilizada no endereço www.jaguare.es.gov.br.
3.2. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, 
da Lei nº 8.666/93.
3.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 
mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de licitante que 
tenha recebido punição de suspensão temporária de participação em licitação, imposta por órgão ou 
entidade que integre a Administração Pública de qualquer esfera da Federação ou impedimento de 
contratar com a Administração, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, 
com fulcro no art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93.
3.4. Para se manifestarem em qualquer fase da licitação, inclusive para abdicar dos prazos de recurso, 
os interessados deverão comprovar seu enquadramento na condição de proprietário, sócio, diretor ou 
administrador da empresa, ou apresentar instrumento procuratório outorgando-lhe poderes para 
praticar atos em nome da licitante, conforme Modelo - Anexo I - Termo de Credenciamento.
3.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada de 
documentos que permitam verificar a existência dos poderes do outorgante (ato constitutivo, estatuto, 
contrato social, ata da eleição de diretoria, dentre outros), sendo dispensável tal exigência para 
procurações concedidas mediante instrumento público.
3.5. No ato do credenciamento, o representante de cada licitante, deverá entregar ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação ou Membros, em separado de qualquer dos envelopes, os 
seguintes documentos: 
a) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as 
licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
I - Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
II - Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho Regional 
de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/2006 e alterações posteriores, 
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na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo II - Modelo de 
Declaração do Representante Legal e do Contador da Empresa - Lei 123/06. 
OBS: Juntamente com a declaração deverá ser apresentada a Certidão de Regularidade 
Profissional do responsável técnico.
OBS: Juntamente com a documentação acima deverá ser apresentado o Certificado de Registro 
Cadastral, no Municipio de Jaguaré.

4. APRESENTAÇÃO DA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
4.1. Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser apresentados no dia e hora 
previamente estabelecidos para o início da sessão pública, em envelopes distintos, lacrados e 
indevassáveis, sob pena de desclassificação, constando na parte externa os seguintes dizeres: 
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020 
RAZÃO SOCIAL 
CPNJ

ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇOS 
AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
4.2. Não serão aceitos os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação que 
não tenham sido protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

5. DA HABILITAÇÃO
5.1. Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os 
documentos abaixo relacionados:
5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro de empresário e alterações, arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações (ou última alteração 
consolidada), arquivado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
e) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto 
com a ata da Assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de 
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sociedade cooperativa.
Observação: Fica dispensada a apresentação dos documentos acima, para efeito de habilitação, 
quando estes forem apresentados no ato do credenciamento. 
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive 
as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991;
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante apresentação 
do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Prova de regularidade relativa a Fazenda Pública Estadual, mediante apresentação do CND -
Certidão Negativa de Débitos;
d) Prova de regularidade relativa a Fazenda Pública Municipal, mediante apresentação do CND -
Certidão Negativa de Débitos;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
5.1.2.1. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da licitação.
5.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Nos termos do Art. 30 da Lei 8.666/93, exige-se como requisitos de Ordem Técnica para a 
participação dos licitantes no certame: 
b) Capacidade técnico-operacional:
b1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa (Art. 30, I, da Lei Federal nº 
8.666/93).
b1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do Espírito Santo, 
deverá apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a 
apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da assinatura do contrato.
c) Capacidade técnico-profissional:
c1) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa.
d) De modo a comprovar que o profissional faz parte do quadro da licitante, serão aceitas 
documentação comprobatória de vínculo empregatício ou contratual civil com a empresa participante, 
bem como a participação do profissional no grupo societário da licitante. 
d1) Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado, prestador de 
serviço; Sócio; Diretor. 
e) A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico se fará da seguinte 
forma: 
Empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (das seguintes anotações: 
identificação do seu portador, da página relativa ao contrato de trabalho) e cópia da ficha ou livro de 
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registro de empregado ou através de contrato de prestação de serviços. 
Sócio: Cópia do Contrato Social devidamente registrado. 
Diretor: Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa LTDA, ou cópia da ata de eleição 
devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima. 
f) O profissional indicado na fase licitatória deverá conduzir a execução dos serviços após a 
contratação, sendo uma eventual substituição do responsável técnico admitida em casos fortuitos 
devidamente justificados. O potencial substituto deverá apresentar os documentos necessários à 
comprovação de que sua qualificação técnica é igual ou superior à apresentada pelo profissional 
indicado pela contratada na ocasião da licitação. O setor de Engenharia poderá, após juízo de 
admissibilidade, impugnar o substituto, demandando que a contratada selecione profissional diverso.
g) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características e quantidades com o objeto do certame, por meio de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome de responsável técnico indicado pela 
licitante, devidamente acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico - CAT a que estiver 
vinculado.
g1) Os serviços de maior relevância técnica e qualitativa, que deverá constar na certidão do acervo 
técnico (CAT), do profissional habilitado: 
Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado
Execução de passeio em piso intertravado
Execução de passeio em concreto moldado in loco
h) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em 
conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra ou serviço e 
submissão a todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como à legislação 
mencionada no preâmbulo deste.
i) O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ poderá promover diligências para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à 
inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela 
Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei n°8.666/1993.
j) A visita tecnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é facultada ao 
licitante, mas se mesmo assim o desejar deverá agendar data e horário para proceder com a 
visita, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ou pelo telefone (27) 3769-2900. Ressalta-se 
que a visita técnica não é obrigatória.
5.1.4. QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se 
outro prazo não constar do documento. 
b) Balanço Patrimonial e conjunto de demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Estes 
documentos deverão conter as assinaturas dos sócios, do contador responsável com os respectivos 
termos de 
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abertura e encerramento, registrados na Junta Comercial ou cartório de Registro. As empresas 
obrigadas, na forma da lei, a escriturar a movimentação contábil através do Sistema Público de 
Escrituração Contábil Digital - (SPED) deverão apresentar o Recibo e o conjunto de Demonstrações 
Contábeis extraídas do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital - (SPED) juntamente com os 
Termo de Abertura e Encerramento do último exercício social, tudo em conformidade com as normas 
contábeis vigentes. 
c) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os seguintes 
índices: 
Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral - ISG e Índice de Liquidez Corrente - ILC igual 
ou maior que 1,00 (um); 
c1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes: 
I) Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + PNC) 
Onde: 
ILG - Índice de Liquidez Geral; 
AC - Ativo Circulante; 
RLP - Realizável a Longo Prazo; 
PC - Passivo Circulante; 
PNC - Passivo Não Circulante; 
II) Índice de Solvência Geral: ISG = AT/PC + PNC 
Onde: 
ISG - Índice de Solvência Geral; 
AT - Ativo Total; 
PC - Passivo Circulante; 
PNC - Passivo Não Circulante; 
III) Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC 
Onde: 
ILC - Índice de Liquidez Corrente; 
AC - Ativo Circulante; 
PC - Passivo Circulante;
5.1.5. DECLARAÇÕES
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo IV - Modelo de Declaração de que Não Emprega Menores;
b) Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades 
cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a 
administração pública, assinada exclusivamente pelos sócios, conforme Modelo Anexo V - Modelo de 
Declaração de Fatos Supervinientes;
c) Declaração informando que o(s) integrantes(s) do quadro societário da empresa não é (são) servidor 
(es) público (s) da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
conforme Anexo VI - Modelo de Declaração dos Sócios.
d) O licitante deverá apresentar declaração, conforme Anexo III - Modelo de Declaração de que tem 
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Pleno Conhecimento das Condições Locais para a Execução do Objeto desta licitação:
e) A ausência de qualquer dos anexos contidos neste Edital importará em imediata inabilitação 
do licitante.
5.2. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte com restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (dois) dias úteis, com termo inicial no momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada através de Carta Proposta, conforme Anexo VII -
Modelo de Carta Proposta, preferencialmente em papel timbrado da empresa, datilografadas ou 
impressas por qualquer processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas, com validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
realização da sessão pública, o qual será assim considerado, caso não conste expressamente na 
proposta.
6.2. Além da proposta impressa deverá ser entregue também a proposta de preços deverá ser 
elaborada através do software E&L Arquivo PCA (Proposta Comercial Automática), disponível 
no endereço eletrônico www.jaguare.es.gov.br, localizado na página aba Transparência-
Licitações, juntamente com o edital e seus anexos. O arquivo PCA deverá se salvo em mídia 
digital (CD ou Pen Drive), entregue dentro do ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS, para que 
possa ser migrada para o software utilizado na realização do certame.
6.2.1. A falta de apresentação de proposta digital, nos moldes estabelecidos neste item, 
acarretará a desclassificação da licitante. 
6.3. Juntamente a proposta deverá ser apresentada a Planilha Orçamentária e o Cronograma físico-
financeiro da obra elaborado em barras, numerado e rubricado em todas as suas folhas, sendo a última 
folha devidamente assinada pelo Responsável Técnico da licitante e identificada com o nome e número 
do registro na entidade profissional competente. O físico terá indicação sobre cada segmento de barra, 
do percentual da etapa a ser executada no período do segmento; o financeiro dará demonstrativos 
mensais e acumulados (em percentagem sobre o orçamento). 
6.4. Os preços cotados terão como data base a do referencial de preços do orçamento (SINAPI-
NOV2019).
6.5. Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do objeto 
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração e outros, 
considerando as especificações e composições dos serviços definidas nas Planilhas orçamentárias e 
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes. 
6.6. As licitantes deverão fornecer preços para todos os itens constantes da planilha de custos, sendo 
que, nenhum preço proposto poderá ultrapassar o preço unitário da planilha orçamentária, sob pena de 
desclassificação da proposta.
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7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. De acordo com o previsto na Lei Muniipal nº 1514/2019, no dia, hora e local designados neste 
edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarará aberta a sessão iniciando-se a 
verificação do credenciamento dos presentes, recebendo os envelopes contendo a proposta de preços 
e os documentos relativos à habilitação de cada proponente, verificando se os mesmos encontram-se 
fechados, lacrados e inviolados. 
7.2. Após a verificação da capacidade representativa dos presentes, todos os documentos serão 
rubricados, pela Comissão Permanente de Licitação, juntamente com os representantes que assim 
desejarem.
7.3. Após, serão abertos os envelopes nº "01", contendo a Proposta de Preços, das licitantes, sendo 
analisados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e licitantes, que assim desejarem.
7.4. Verificada a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações 
do Edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados pela Administração ou 
por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes do Sistema de Registro de Preços, quando 
houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; as porpostas 
serão julgadas, de acordo com os critérios de avaliação constantes do ato convocatório.
7.5. As propostas desclassifidas serão devolvidas nos envelopes fechados aos concorrentes 
desclassificados, contendo a respectiva documentação de habilitação, desde que não tenha havido 
recurso ou após a sua denegação.
7.6. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências do presente Edital; quer por omissão, quer por discordância, ou que 
apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas; 
b) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, parágrafo 
3°, da Lei n° 8.666/93; 
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 
d) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequíveis;
e) Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no 
caso de licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
e1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado 
pela Administração; ou; 
e2)  valor orçado pela Administração. 
7.7. Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor 
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 
"e1" e "e2" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre 
as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o 
valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta.
f) Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores global e/ou unitários orçados 
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pelo Município de Jaguaré, constantes da Planilha Orçamentária. 
7.8. Será desclassificada sumariamente a proposta do fornecedor que não for apresentada, além da 
proposta física a proposta em mídia digital e vice versa, salva em CDR ou PEN DRIVE, VEDADA a 
apresentação em mídia digital confeccionada em Excel, PDF ou Word e TAMBÉM AQUELAS 
APRESENTADAS COM NOME DO ARQUIVO PCA DIVERGENTE AO ENVIADO.
7.9. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação
do menor preço, levando-se em conta exclusivamente o Menor Preço Global.
7.9.1. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, poderá ser concedido o prazo de 08 (oito) dias 
úteis, sendo avaliada a concessão ou não do prazo pela Administração, para que as interessadas 
possam providenciar novamente os documentos.
7.10. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em data, hora 
e local a serem posteriormente determinados pelo CPL e comunicados a todos os licitantes com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
7.10.1. A CPL poderá realizar o sorteio na própria sessão de abertura das propostas, desde que 
estejam presentes todos os licitantes.
7.11. Se na classificação das empresas ocorrerem propostas de microempresas (ME) ou empresas de 
pequeno porte (EPP) que estejam dentro do percentual estabelecido no art. 44, § 1º, da LC n. 123/2006 
(até 10% superior à proposta mais bem classificada), serão adotados os procedimentos previstos no 
art. 45 da mesma Lei, concedendo-se oportunidade para que a ME ou EPP melhor classificada 
apresente, no prazo de até dois dias úteis, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame.
7.11.1. Havendo recusa ao exercício do direito de preferência pela ME ou EPP melhor classificada ou 
não ocorrendo a sua contratação, a CPL convocará as microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes, dentro do percentual citado no subitem 6.7, para exercer a mesma faculdade, na 
ordem classificatória.
7.11.2. No caso de equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo definido neste item, será realizado sorteio para que se 
identifique a que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.11.3. O disposto no subitem 7.10 não se aplicará quando a oferta classificada em primeiro lugar tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Se todas as propostas forem classificadas ou se houver alguma desclassificada e havendo pelos 
mesmos a renúncia expressa na ata, da desistência de recurso na fase de julgamento das propostas, 
devolver-se-ão aos desclassificados os envelopes contendo contedo os documentos de habilitação, 
devidamente lacrados e prossegue-se a sessão com a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação, dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 
(três) primeiros lugares.
7.13. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento
7.14. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos de habilitação do 
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licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim, sucessivamente, até o terceiro lugar, 
que atenda às condições fixadas no edital.
7.14.1. Havendo a inabilitação de algum licitante e não havendo renúncia de recurso, será concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso da fase de habilitação, a contar da data de 
divulgação do resultado.
7.14.2. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração. 
7.14.3. Transcorrido o prazo recursal sem manifestação ou sendo os mesmos julgados tanto 
improcedentes, como procedentes, o mesmo será publicado, assim como será designado dia e horário 
para a abertura e análise dos envelopes contendo as Propostas de Preços, publicando-se no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo e no endereço eletrônico www.jaguare.es.gov.br, a qual será 
marcada considerando-se prazo hábil para o comparecimento dos interessados, para abertura dos 
envelopes nº "02", contendo a proposta de preços.
7.15. Se a sessão for suspensa todos os envelopes dos licitantes ficarão em poder da Comissão 
Permanente de Licitação, sendo os mesmos rubricados por todos os licitantes, que desejarem.

8. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o edital desta Tomada de Preços, conforme o art. 
41 da Lei nº 8.666/93.
8.2. Dos atos da CPL ou da autoridade competente caberá recurso, representação ou pedido de 
reconsideração, observando o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.
8.3. As petições, impugnações, memoriais de recursos e contra-razões deverão ser dirigidos à CPL, 
mediante protocolização, no setor de Protocolo de Documentos da PMJ situada no endereço indicado 
no item 1.4.1 deste Edital.

9. DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
9.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o adjudicatário será convocado oficialmente 
para assinatura do contrato, devendo comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sujeitando-o 
às penalidades legalmente estabelecidas, reservando-se à Administração o direito de convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no art. 64, § 2º, 
da Lei nº 8.666/93.
9.1. Após a assinatura do contrato e no prazo máximo de 10 (dez) deverá a contratada:
a) apresentar garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), de acordo com o Art. 56 da Lei 
8.666/93, do valor do Contrato. 
b) A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente, com base. 
c) A Contratada autoriza ao Contratante a descontar da garantia prestada, qualquer débito que lhe 
caiba decorrente da presente contratação. 
d) O valor da garantia contratual ficará retido, até o encerramento definitivo do contrato e mediante a 
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demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas junto aos trabalhadores 
contratados para a execução do serviço, objeto desse contrato, e ausência de condenações 
subsidiárias do Município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de trabalho, que 
tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatadas algumas das situações ora 
mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para a quitação dos débitos. 
e) A garantia exigida acima deverá incluir cobertura para acidentes trabalhistas, honorários advocatícios 
e custas judiciais, além de cobrir multas punitivas. Deverá ser em renúncia de benefício de ordem. 

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. Os serviços serão recebidos na forma definida na Cláusula Décima Segunda da Minuta do 
Contrato Anexo VIII.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serão efetuados na forma definida na Cláusula Nona da Minuta do Contrato 
Anexo VIII.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. O atraso injustificado na execução dos serviços, o descumprimento das condições, 
especificações, projetos e prazos definidos neste Edital e seus Anexos, bem como a inexecução total 
ou parcial do contrato sujeitará a Contratada à aplicação das sanções definidas na Cláusula Décima 
Segunda da Minuta do Contrato Anexo VIII.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e 
seus anexos.
13.2. A CPL não se responsabilizará pelo extravio ou eventuais atrasos no recebimento de quaisquer 
documentos ou propostas.
13.3. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original.
13.3.1. Não serão admitidas cópias ilegíveis, que impossibilitem a análise dos termos dos documentos 
pela CPL.
13.3.2. Não serão aceitos protocolos ou solicitações junto aos órgãos emissores em substituição aos 
documentos exigidos neste Edital.
13.4. Não havendo expediente no dia de recebimento e/ou abertura de envelopes, esta data fica 
prorrogada automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo local e horário.
13.5. Recomenda-se aos licitantes a utilização dos modelos de procuração e declarações 
disponibilizados neste Edital. 
13.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a CPL poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e dos documentos exigidos neste Edital, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
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classificação e habilitação.
13.7. A CPL, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar o julgamento das propostas e da documentação.
13.8. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos com os membros da CPL no 
endereço indicado no item 1.4.1 deste Edital, pelos telefones (027) 3769-2900, ou através do e-mail 
licitacoes@jaguare.es.gov.br.
13.9. A empresa contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto 
deste contrato, sem prévia autorização, por escrito, do Município de Jaguaré, ressalvando-se que 
quando concedida a subcontratação obriga-se à empresa contratada a deliberar o respectivo contrato 
com a inteira obediência aos termos do contrato firmado com o Município e sob a sua inteira 
responsabilidade, reservando ainda ao Município de Jaguaré, o direito de a qualquer tempo, dar por 
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo 
de qualquer espécie.

Jaguaré-ES, 09 de julho de 2020.
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TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2020

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 
representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº 
________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 
referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, 
ofertar lances, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor e desistir de 
recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.

Local e data.

____________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2020

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL E DO CONTADOR DA EMPRESA LEI 123/06

Eu, ___________________________________CPF __________________, afirmo como representante 
legal da empresa ____________________inscrita nº CNPJ__________ de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Eu, ___________________________________contador CRC __________________, afirmo ser 
contador responsável pelas contas da empresa ____________________inscrita nº CNPJ__________ e 
com esta função, declaro que a mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
reconheço os benefícios e as responsabilidades.

Local e data.
(Observação: esta declaração terá validade de 30 dias após sua emissão)

____________________________
Assinatura do Representante da Empresa

______________________________
Assinatura e carimbo do Contador (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA)
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TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2020

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES

______________________________________________________________________ Nome da 
Empresa (CNPJ) __________________________________,com sito à 
(endereçocompleto_____________________________________________________, Declaro que 
tenho pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra ou serviço, 
reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de 
necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de 
preços quanto ao aqui declarado.

Local e data.

__________________________________
Assinatura do responsável legal
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TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2020

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

_________________________________________________________________ inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. ______________________________________________________)___________ 
___________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data.

__________________________________
Assinatura do responsável legal
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TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2020

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

______________________________________________________________________ Nome da 
Empresa (CNPJ) __________________________________,com sito à 
(endereçocompleto_____________________________________________________, Declara, sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 
administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

Local e data.

__________________________________
Assinatura do responsável legal



Estado do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2020

DECLARAÇÃO DE SÓCIOS

Eu/Nós,....................................................................................................., brasileiro(s), portador(es) da 
CI nº.............................................., integrantes(s) do quadro societário da empresa 
_______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, 
DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de 
contratação com o Município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, que esta empresa, na presente 
data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio 
que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

Local e data.

Assinatura do (s) Sócio (s) 

OBS: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER ASSINADA PELOS SÓCIOS OU PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
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MODELO - CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE
LOCAL E DATA
AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020

Prezados Senhores,

1) Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sªs., a nossa Proposta , assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da 
mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da licitação em epígrafe.

2) Nosso preço global para execução dos serviços é de: R$ ........ (...............), conforme descrito em 
nossa planilha orçamentária de preços unitários.

3) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação.

4) Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas neste Edital e seus 
anexos; e que executaremos os serviços pelos preços propostos e aceitos pelo Contratante; estando 
compreendido no preço proposto todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da 
execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre os mesmos.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente
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MINUTA CONTRATUAL

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES E A 
EMPRESA ....................................................., NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 
INTEGRAM.

O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, POR INTERVENIÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGURÉ, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: nº 27.744.184/0001-50, com sede na Avenida Nove 
de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré - ES, doravante denominado CONTRATANTE, representado por 
ROGÉRIO FEITANI, Prefeito, portador da CI: nº 1172457-ES e CPF: nº 031.761.907-19, e a empresa 
....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: nº ................., com sede na 
................, Bairro ............, no Município de ................., doravante denominada CONTRATADA, 
representada por ....................................., portador da CI: nº xxxxxxxx e CPF: nº xxxxxxxxxxx, 
devidamente homologado pela autoridade competente, resolvem firmar este CONTRATO, nos termos 
do procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS nº 000001/2020, Processo nº 003188/2020/2020, 
conforme a Lei 8.666/93, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro da PMJ, resolvem assinar o presente 
contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa da área de construçao civil, 
com fornecimento de material de mão obra, para obras de pavimentação em blocos de concreto 
e passeios públicos, em diversas ruas no município e Avenida Nove de Agosto, conforme 
especificações contidas nos Anexos do Edital da Tomada de Preços nº 000001/2020.
§ único: A obra será executada conforme as disposições deste instrumento, com observância das 
cláusulas e condições contidas nos documentos adiante enumerados que, independentemente de 
transcrição, são parte integrante e complementar deste contrato:
a) Edital da Tomada de Preços nº 000001/2020 e seus anexos, do Município de Jaguaré;
b) Proposta firmada pela CONTRATADA em XX/XX/20XX.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Os contraentes vinculam-se ao Edital da Tomada de Preços nº 000001/2020 e à proposta da 
CONTRATADA, completando para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, 
obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA, REGIME DE EXECUÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS
3.1. Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de empreitada por preço unitário, nos 
termos do art. 10, II, "b" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
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4.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4..1.1. Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo/Especificação Técnica, na Planilha 
Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência; 
4.1.2. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não 
causar transtornos para a fiscalização da Contratante, devendo sempre retirar o entulho para locais 
externos ao terreno, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas 
relativas à proteção ambiental; 
4.1.3. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da Contratante que 
se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade 
especificados; 
4.1.4. Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no Projeto Básico, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou 
demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com 
o Município de Jaguaré; 
4.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do Contrato, conforme dispõe o artigo 71, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; 
4.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, nos 
termos da legislação vigente; 
4.1.7. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, comprovantes de pagamentos aos 
empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas; 
4.1.8. Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da Contratante, 
comunicando qualquer alteração; 
4.1.9. Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de 
trabalho da Contratante, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas normas de 
segurança do trabalho; 
4.1.10. Manter um responsável técnico, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a 
Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra; 
4.1.11. Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos 
serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e 
educado para com o pessoal da Contratante e o representante por ela designado para supervisionar os 
trabalhos; 
4.1.12. Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte 
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço 
Público; 
4.1.13. Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por 
representantes das partes, e indenizar a O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ ou a terceiros, todo e qualquer 
dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do contrato. A 
indenização devida será procedida pela Contratada em favor da Prefeitura ou partes prejudicadas, 
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independente de qualquer ação judicial; 
4.1.14. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os 
equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da 
Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e 
prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato; 
4.1.15. Efetuar, sem ônus para a Contratante, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos materiais; 
4.1.16. Comunicar à Contratante qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços; 
4.1.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Contratação; 
4.1.18. Atender prontamente às determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno 
desempenho de suas atribuições; 
4.1.19. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, 
estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços 
contratados; 
4.1.20. Cumprir os prazos previstos no Projeto Básico; 
4.1.21. Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a Contratada 
informar ao Município de Jaguaré, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de 
renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 
4.1.22. Utilizar equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os serviços e 
empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as normas vigentes, e 
especificações fornecidas; 
4.1.23. Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de 
execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos 
serviços ou má qualidade do material; 
4.1.24. Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 
responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins 
de propriedade da Contratante ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente 
reparado pela Contratada, sem ônus para a Contratante, de forma a propiciar aos prédios, às 
instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições originais; 
4.1.25. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço; 
4.1.26 Fornecer ao MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, via da Anotação da Responsabilidade Técnica, junto ao 
CREA-ES e/ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU-ES, pela execução da obra e 
instalação dos equipamentos inclusos no projeto; 
4.1.27. Fornecer ao MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Termo de Garantia, dando explicações de uso dos 
sistemas do prédio e explicitando os tipos de cuidado com os materiais e garantias dos mesmos, com 
prazo mínimo de 05 (cinco) anos, para os serviços executados, em papel timbrado da Empresa, 
assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário e o Responsável Técnico, que deverá correr a partir do 
recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização da Prefeitura. 
4.1.27.1. O Termo de Garantia Contratual, complementar à garantia legal, é um termo feito por escrito e 
deve esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a garantia, bem como a forma, o prazo e o 
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lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 
devidamente preenchido pelo construtor, no ato da entrega e recebimento da obra. As garantias 
oferecidas pelo Construtor devem especificar, além de outras, as exigências quanto aos prazos de 
atendimento aos vícios da construção. 
4.1.27.2. O Termo de Garantia Contratual, deverá ainda conter a descrição das garantias adicionais 
dadas pelos fornecedores de componentes, instalações e equipamentos da edificação, identificando-se 
prazos de validade e responsabilidades dos usuários da edificação para a validade destas garantias. 
4.1.28. Antes do início da construção/reforma do objeto, a Contratada deverá obter junto ao INSS/ 
Receita Federal a Matrícula da Obra; 
4.1.29. Quando do término da obra a fiscalização somente liberará o Termo de Recebimento da obra 
bem como o último Boletim de Medição mediante apresentação pela Contratada: 
4.1.29.1. Da Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS/Receita Federal; 
4.1.29.2. Da Certidão de "Habite-se", quando julgar necessário, liberado pelo Municipio de Jaguaré,
para posteriores fins de registro em Cartório de Registro de Imóveis a cargo da Contratante; 
4.1.29.3. Das ligações definitivas das instalações elétricas e hidro sanitárias, pelas concessionárias de 
serviços públicos; 
4.1.29.4. As taxas e/ou despesas provenientes das documentações e ligações acima descritas correrão 
por conta da Contratada. 
4.1.30. Fornecer e manter o "Diário de Obras" devidamente numerado e rubricado pelo(s) fiscal(is) e 
pela Contratada diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra, conforme 
consta no PROJETO BÁSICO. 
4.1.31. A Contratada deverá remover, diariamente, todo o entulho da obra.
4.1.32. A Contratada terá que instalar Placa de Obra, cujo modelo será fornecido pelo Município de 
Jaguaré. 
4.1.32.1. A Placa de Obra deverá ser mantida no canteiro durante todo o período da obra, sendo 
requisito para a liberação da medição.
4.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.2.1. Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do 
objeto do presente Contrato; 
4.2.2. Fornecer o modelo de placa de obras, conforme padrão do Município; 
4.2.3. Fornecimento de área adequada para implantação do Canteiro de Obra da Contratada; 
4.2.4. Liberação dos acessos necessários na obra para a movimentação dos funcionários e 
equipamentos da Contratada; 
4.2.5. Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços; 
4.2.6. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 
4.2.7. Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para fiscalizar o Contrato; 
4.2.8. A Fiscalização da Contratante não poderá eximir a Contratada das responsabilidades elencadas 
nos subitens do item Obrigações da Contratada.
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5. CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
5.1. A execução da obra será acompanhada pela unidade de fiscalização do CONTRATANTE, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la no desempenho dessa essa atribuição, 
devendo:
a) Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-
Financeiro;
b) Rejeitar qualquer serviço executado em desacordo com as especificações fixadas neste instrumento 
e nos documentos que lhe são complementares;
c) Solicitar que sejam refeitos os serviços recusados, para adequá-los as especificações pretendidas;
d) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
e) Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 
pagamento.
Parágrafo primeiro: Além do acompanhamento dos serviços, a unidade de fiscalização, ou outro 
servidor devidamente autorizado, poderá ainda sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado 
em desacordo com o especificado.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA manterá Diário de Obras com páginas numeradas e rubricadas 
pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em 
execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de 
registro. Ao final da execução dos serviços, o Diário será de propriedade do CONTRATANTE.
Parágrafo terceiro: O representante do CONTRATANTE anotará em Diário de Obra todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.
Parágrafo quarto: Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o preenchimento do Diário de 
Obra, dando ciência à unidade encarregada da fiscalização dos serviços, que destacará a primeira via 
de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela 
CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.
Parágrafo quinto: A CONTRATADA deverá indicar preposto para representá-la perante o 
CONTRATANTE durante o período de vigência do Contrato. 
Parágrafo sexto: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. Contrato terá vigência de 240 (duzentos) dias, cujo início será contado do dia seguinte a sua 
publicação. 
6.1.1. Qualquer prorrogação do prazo de vigência contratual deverá ser justificada por escrito e 
aprovada pela autoridade competente. 
6.2. O prazo de execução dos serviços será 180 (cento oitenta) dias consecutivos.
6.2.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Início de Serviço pelo CONTRATANTE, devendo a execução ocorrer conforme o 
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cronograma físico e financeiro previsto. 
6.3. 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 Reinicio dos serviços. 
6.4. 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 nº 8.666/93, com as devidas 
justificativas por escrito, autorizada pelo Setor de Engenharia e formalizada mediante Termo Aditivo. 
§ único: A medição, o monitoramento e o controle das obras serão realizados observando-se as etapas 
especificadas no cronograma físico-financeiro. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA NATUREZA DA DESPESA
7.1. As despesas previstas para a execução do objeto deste Edital obedecerá a seguinte distribuição, 
do exercício financeiro de 2020: 
00157-1510006000 - OBRAS E INSTALAÇÕES (110001.1545100622.057.44905100000.15100060000) 
00157-1540000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES (110001.1545100622.057.44905100000.15400000000)

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
8.1. O valor global estimado para execução das obras e serviços objeto do presente Contrato e de R$ 
...................(............................................................). 
8.2. No preço já estão incluídos os custos de fornecimento de material, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, despesas gerais, taxas, impostos, encargos sociais, seguros, licenças, despesa de frete, 
que incidam ou venham a incidir, relacionados com prestação de serviços e a perfeita conclusão do 
objeto. 
8.3. O valor contratual é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, contados da data base 
da Planilha Orçamentária, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995. 
8.3.1. Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o índice Custo 
Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Edificações (Coluna 35-FGV) adotando-se a fórmula a 
seguir: 
R = Vf x (in - i0)/i0) em que: 
R = Valor do Reajustamento; 
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato; 
- Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas 
- Edificações (Coluna 35-FGV); 
Índice "I" com indicador "n" = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; 
Índice "I" com indicador "0" = Relativo ao mês anterior à elaboração do orçamento; 
Data-base do orçamento = IOPES-janeiro/2018. 
8.3.2. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 
8º, da Lei Federal nº 8.666/93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio. 
8.4. DA REVISÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, 
além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, deverá ocorrer de forma 
proporcional a modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 
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cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
8.4.1. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite a parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 
8.4.2. Não será concedida a revisão quando:
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 
definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato;
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos a 
parte interessada; 
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-
se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento; 
e) houver alteração do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipótese de superveniente 
determinação legal; 
f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com a referencial 
da Licitação do Municipio de Jaguaré, prevalecendo esta em qualquer hipótese; 
8.4.3. A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise do Setor de 
Engenharia e da Procuradoria Geral do Municipio de Jaguaré.

9. CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento dos serviços será efetuado de acordo com a medição, o monitoramento e o controle 
das obras, observando-se as etapas especificadas no cronograma físico-financeiro.
Parágrafo primeiro: Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 
nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante 
ordem bancária, creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 
dos documentos na unidade de fiscalização do CONTRATANTE, condicionado o pagamento a 
regularidade fiscal da CONTRATADA:
I. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
II. As medições serão efetuadas pela fiscalização na forma indicada a seguir:
a) Com intervalo, no mínimo, mensais, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, 
considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados, tomando por base as 
especificações e os desenhos do projeto;
b) Serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser assinadas com 
o "De acordo" do Responsável Técnico, que ficará com uma das vias.
Parágrafo segundo: A critério da unidade de fiscalização, e no exclusivo interesse do 
CONTRATANTE, as medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos 
fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de 
pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários 
apresentadas pela CONTRATADA:
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I. Entende-se por custo o preço de venda proposto pela CONTRATADA menos o BDI contratual;
II. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem ainda, a parcela dos serviços relativos à mão-de-
obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação dos 
equipamentos.
Parágrafo terceiro: O pagamento da primeira nota fiscal/fatura estará condicionado a apresentação 
dos seguintes documentos:
I. Registro da obra no CREA ou CAU/ES;
II. Matrícula da obra no INSS;
III. Relação dos Empregado - RE.
Parágrafo quarto: Será realizada a retenção de tributos, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo quinto: O prazo de pagamento dos serviços será contado a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela.
Parágrafo sexto: No caso de eventual atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor 
do débito será atualizado deste a data final prevista para a sua liquidação até a data do efetivo 
pagamento. A atualização monetária será calculada pró-rata dia, com base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apurado no 
mês anterior. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E GARANTIA DA OBRA
10.1. A Contratada, prestará garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), de acordo com 
o Art. 56 da Lei 8.666/93, do valor do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da 
assinatura do Contrato. 
10.2. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente, com base. 
10.3. A Contratada autoriza ao Contratante a descontar da garantia prestada, qualquer débito que lhe 
caiba decorrente da presente contratação. 
10.4. O valor da garantia contratual ficará retido, até o encerramento definitivo do contrato e mediante a 
demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas junto aos trabalhadores 
contratados para a execução do serviço, objeto desse contrato, e ausência de condenações 
subsidiárias do Município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de trabalho, que 
tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatadas algumas das situações ora 
mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para a quitação dos débitos. 
10.5. A garantia exigida acima deverá incluir cobertura para acidentes trabalhistas, honorários 
advocatícios e custas judiciais, além de cobrir multas punitivas. Deverá ser em renúncia de benefício de 
ordem. 
10.6. Durante 5 (cinco) anos após o recebimento definitivo dos serviços e obras, a contratada 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Art. 1245 do CCB, devendo efetuar a 
reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 
independentemente de qualquer pagamento do contratante 
10.7. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT (Lei nº4.150 de 21.11.62) no que couber e, principalmente no que diz respeito 
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aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
10.1. A CONTRATADA deverá garantir os serviços executados conforme abaixo: 
10.1.2. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, cujo início será contado a partir do recebimento definitivo 
das instalações, para defeito de fabricação de materiais fornecidos, incluindo eventuais avarias durante 
o transporte até o local da entrega, bem como para erros de instalação verificados, mesmo após sua 
aceitação pelo CONTRATANTE; 
10.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer defeito 
relacionado à má execução dos serviços previstos no Projeto Básico, sempre que houver solicitação, 
sem ônus para o CONTRATANTE; 
10.3. A empresa deverá atender as solicitações para conserto, corrigir defeitos apresentados ou efetuar 
substituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos dentro do período de garantia; 
10.4. Caso o reparo não possa ser concluído, o material defeituoso deverá ser substituído 
imediatamente por outro idêntico ou superior, em perfeitas condições de utilização; 
10.5. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços realizados pelo prazo 
irredutível de 05 (cinco) anos, assim como em razão dos materiais, nos termos do art. 618 do Código 
Civil - Lei nº 10.406/2002. 
10.6. Não será exigida garantia contratual. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1. A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 
sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto: 
a) Advertência, no caso de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem 
prejuízo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 
b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10% (dez por cento), incidente sobre o 
valor da proposta apresentada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado no edital para a 
retirada da Ordem de Serviço, atraso quanto a prestação do(s) serviço(s) licitados ou pela recusa em 
prestá-los, calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da 
multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 
c) impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Jaguaré por um período de até 2 
(anos) anos, no caso de apresentação de declaração, documento ou produto falso ou serviço em 
desacordo. 
11.2. A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de 
licitar ou contratar. 
11.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 
11.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
11.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 
8.666/1993.
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11.6. A aplicação da sanção de inidoneidade compete exclusivamente ao Secretário Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte, do Município de Jaguaré, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 
(dois) anos de sua aplicação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
12.1. Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias contado, do recebimento da 
comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à Unidade de Fiscalização.
12.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias após o 
recebimento provisório.
PARÁGRAFO ÚNICO: A obra somente será considerada concluída e em condições de recebimento 
depois de prestadas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão 
pelo CONTRATANTE. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão nos termos dos artigos 77 e 
seguintes da lei 8666/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
14. Para fins de cumprimento da disposição contida no art. 13, II, do Decreto nº 7.983/13, o Contratado 
declara sua expressa concordância com a adequação dos projetos que integram o edital desta licitação 
e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, 
no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Mediante análise técnica, o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, poderá autorizar, prévia e 
expressamente, por escrito, a subcontratação de parte do objeto desta licitação, nos termos do Art. 72 
da Lei Federal nº 8.666/93, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do objeto 
contratado. 
15.2. Não serão indenizados pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, quaisquer despesas decorrentes de 
mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de instalações e retirada de 
canteiros e equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de rescisão contratual. 
15.3. O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a 
complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a 
eficiência da execução contratual, sem que isso implique em reequilíbrio de custos. 
15.4. A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos 
trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de proteção individual) e 
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com uniformes, figurando nas costas dos mesmos a inscrição: "A SERVICO DO MUNICIPIO DE 
JAGUARÉ". 

16. CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
16.1. Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 
correndo a despesa por conta da CONTRATANTE. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaré Estado do Espirito Santo para dirimir qualquer dúvida 
ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Jaguaré (ES), ..... de ............. de 20.... 

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CONTRATANTE
ROGERIO FEITANI
Prefeito

CONTRATADA


