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EDITAL 

CARTA CONVITE 
 
Modalidade: CONVITE Nº 001/2020 
Tipo: MENOR PREÇO 
Referência: PROCESSO Nº 30.167-2020 
Órgão Requisitante: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Vila Velha-IPVV 
  
 
O Instituto de Previdência do Município de Vila Velha – IPVV Autarquia 
Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação do IPVV, designada pela 
Portaria-E nº 009/2019, de 17 de Abril de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Município no dia 21 de abril de 2019, torna público que fará realizar, licitação na 
modalidade de CONVITE, do tipo “MENOR PREÇO”, no regime de empreitada por 
PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa especializada em reforma 
civil, para realização de adaptação, repaginação e adequação da 
infraestrutura elétrica, de telefonia, de ar condicionado e lógica em imóvel 
para atender demanda da nova sede do IPVV, com fornecimento de peças, 
serviços, equipamentos, materiais e mão-de-obra e outros que se fizerem 
necessários, na forma estabelecida no termo de referência e planilhas do 
projeto, conforme especificações constantes elencadas neste Edital. A 
presente licitação tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 
8.883/94, Lei Complementar nº 123/06, Lei Municipal nº 5.623/2015, Decretos 
nº071/2018 e 145/2017, Lei Municipal nº 5946/2017 e o estabelecido neste Edital. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Pedido de esclarecimentos: Os interessados poderão solicitar 

esclarecimentos relativos ao presente certame à comissão de licitação no 
horário de 9h00min as 16h00min de segunda à sexta-feira, por meio do tel: 
(27) 3229-7859,  ou do e-mail: licitacao@ipvv.es.gov.br. 

 
1.1.1 Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas interessadas, 

cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado e que preencherem as 
condições de qualificação especificadas neste edital. 

 
1.2  Do recebimento dos envelopes: O recebimento dos envelopes dar-se-à  Rua 
Cabo Aylson Simões, nº 536 – Centro - Vila Velha/ES, de 09:00 até às 09:50h do 
dia 21 de agosto 2020.  
 
1.3 – Abertura dos Envelopes: No dia 21 de agosto de 2020, às 10 horas e 
00 minutos, no endereço indicado acima, será dado início à abertura dos envelopes. 
 
1.4 – Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária:  
03 – Taxa de Administração  
03.01 – Administração e Manutenção do IPVV 
09.122.2836.2.960 – Administração e Manutenção do IPVV 
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de bens Imóveis 
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2 - DO OBJETO  
2.1 - O objeto do presente certame é a Contratação de empresa especializada em 
reforma civil, para realização de adaptação, repaginação e adequação da 
infraestrutura elétrica, de telefonia, de ar condicionado e lógica em imóvel 
para atender demanda da nova sede do IPVV, com fornecimento de peças, 
serviços, equipamentos, materiais e mão-de-obra e outros que se fizerem 
necessários, na forma estabelecida no termo de referência e planilhas do 
projeto; conforme especificações constantes elencadas neste Edital.  
 
2.2 - O IPVV locou um (01) imóvel, tipo Prédio Comercial medindo aproximadamente 
577,25m², possuindo no térreo 04 banheiros e uma cozinha, mezanino e 
estacionamento, situado na Rua Henrique Moscoso, nº 1275, Centro, nesta cidade 
de Vila Velha, necessitando de adequação dos espaços físicos. 
 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente estabelecida no 
País, que atenda às exigências do presente Edital, seus anexos, todas as condições 
exigidas na data do recebimento das propostas e cujo objeto social da empresa, 
expresso no estatuto ou contrato social, especifique a atividade de prestação de 
serviço pertinente e compatível com o objeto deste Edital, observadas a necessária 
qualificação.  
 
3.1.1 Não poderá participar da presente licitação:  
a) Consórcio de empresas sob nenhuma forma; 
 
b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  
 
c) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.  
 
c.1) É possível a participação de empresa em recuperação judicial desde que 
amparada em certidão emitida pela estância judicial competente, e certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 
licitatório nos termos da Lei 8.666/93;  
 
d) Empresa cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam servidores, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na PMVV ou IPVV; 
 
e) Empresa Responsável pelo projeto de arquitetura e/ou engenharia da obra, objeto 
desta licitação pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, gerente, 
acionista ou controlador, responsável técnico ou contratado;  
 
f) Empresas que estiverem suspensas de licitar e contratar com o IPVV, bem como 
com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal;   
 
g) Empresa cujos sócios, diretores, responsáveis legais, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo que pertençam, ainda que 
parcialmente, a outra empresa ou grupo que esteja participando desta licitação; 
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3.1.2. Se constatada, ainda que a posteriori, as situações citadas, a(s) empresa(s) 
licitante(s) será(ão) inabilitada(s), ficando essa(s) e seu(s) representante(s) 
incurso(s) nas sanções previstas no art. 90 da Lei 8.666/93.  
 
3.2. A participação na presente licitação implica para a licitante a aceitação plena e 
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste EDITAL e de 
seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor 
e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 
 
4 - DA VISITA TÉCNICA  
4.1 - A visita técnica para conhecimento das áreas envolvidas nos projetos é facultada 
ao licitante e, sendo ou não realizada, este deverá, para fins de qualificação técnica, 
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverão ser 
executados os serviços, nos moldes da declaração constante neste Edital. 
 
 
5 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO  
5.1 – Prazo de Vigência do Contrato:  A vigência do contrato a ser firmado será 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do dia subsequente à sua publicação na 
imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.  
 
5.1.1 - Prorrogações 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.  
 
5.2 – Prazo de Execução dos Serviços: O prazo de execução do serviço será de 
20 (vinte) dias, a contar da data da assinatura do contrato 
 
 
6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA  
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia e local definidos neste edital, ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, sua documentação e suas propostas em dois 
envelopes opacos, indevassáveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes 
dizeres:  
 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL  
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vila Velha 
Comissão Permanente de Licitação  
Razão Social Completa do Licitante  
Ref. CONVITE Nº 001/2020 
 
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vila Velha 
Comissão Permanente de Licitação  
Razão Social Completa do Licitante 
Ref. CONVITE Nº 001/2020 
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6.2 - Afim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que 
apresentem seus documentos na ordem em que estão listados neste edital, 
devidamente numerados por páginas. 
 
6.3 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
aceito pela comissão.  
 
6.4 - Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega 
à comissão de licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer 
propostas recebidas intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força 
maior ou fato de terceiros.  
 
6.5 - Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido 
postados os envelopes ou a entrega em local diferente do endereço indicado. 
 
6.6 - Na(s) sessão (ões) pública(s) para recebimento dos envelopes dos documentos 
de habilitação e propostas comercial, o proponente/representante deverá 
apresentar-se para credenciamento, junto ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, devidamente munido de documento que o credencie ou outro que 
comprove os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, 
em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pela licitante 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente.  
 
6.6.1 – Em todo caso, deverá ser apresentada, juntamente com a carta de 
credenciamento, documento que comprove que o signatário do credenciamento 
possui poderes expressos para firmá-lo. 
 
6.7 - No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da 
licitante, a pessoa por ela credenciada.  
 
6.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais 
de uma empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de 
indeferimento do credenciamento para ambas.  
 
6.9 - Os documentos de credenciamento do representante e a declaração dando 
ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação serão 
entregues em separado e NÃO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos 
Envelopes, quer seja o de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ou de PROPOSTA 
COMERCIAL.  
 
6.10 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a 
licitante, mas obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma. 
 
 
7 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 01 
7.1 - A proposta comercial, a ser elaborada em conformidade com as condições 
indicadas neste edital, deverá apresentar os seguintes elementos: 
 
a) Preço global em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta licitação, 
observando as especificações técnicas e demais condições previstas neste edital e 
seus anexos;  
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b) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias 
à perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, encargos 
sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais 
e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para 
proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos. 
 
c) Prazo de execução do serviço, que deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias, 
contados da data da emissão da Ordem de Serviço; 
 
d) Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessenta) dias a contar 
da data prevista para abertura da licitação. 
 
7.2 - A proposta comercial deverá ser digitada, numerada e rubricada em todas as 
suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que 
venham a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo. 
 
7.3 - Os preços cotados terão como data base aquela fixada para entrega da 
proposta.  
 
7.4 - 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.  
 
7.5 - O preço máximo atribuído à prestação do serviço objeto da presente 
licitação é de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais). Será 
desclassificada a proposta que apresentar valor global superior ao fornecido pela 
IPVV. 
 
7.6- Os orçamentos apresentados pelos licitantes deverão ser assinados por 
profissionais devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal nº 
5.194/1966). 
 
7.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condição de microempresa, empresas 
de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercício de quaisquer benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar no ENVELOPE Nº 
01 - PROPOSTA COMERCIAL, o ANEXO II - Declaração de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela 
veracidade das informações prestadas.  
 
7.7.1 - Os licitantes que invocarem a condição de Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte para fins de exercício de quaisquer dos 
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 
ainda os seguintes documentos:  
 

7.7.1.1Certidão expedida no presente exercício, pelo órgão competente, a saber: 
Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido 
registrada atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do Art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006;  

 
8 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02  
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Os proponentes deverão apresentar, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório, ou publicação em órgão de Imprensa Oficial os seguintes 
documentos:  
 
8.1 – Habilitação Jurídica  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso 
de sociedades civis, ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas e prova da diretoria em exercício;  
 
c) Declaração de que a proponente não emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, conforme o disposto no 
inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo do ANEXO VI 
 
8.2 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de 
acordo com o modelo sugerido no ANEXO VII deste Edital, observando-se o disposto 
no item 7.7.1 deste Edital. 
 
b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o 
estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 
 
d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias ou cooperativas; 
 
e) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
 
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, 
em se tratando de sociedade cooperativa. 
 
8.3 – Regularidade Fiscal 
 
a) Certidão de regularidade de situação quanto aos encargos tributários estadual e 
municipal da sede da proponente;  
 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF);  
 
c) Certidão de Regularidade Fiscal com o FGTS; 
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d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, efetuada mediante 
certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e 
inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 
art. 11 da Lei no 8.212;  
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pelos órgãos competentes 
no âmbito da jurisdição de suas sedes, conforme Lei Federal nº 12.440/2011. 
 
 
8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 
 
b) Declaração de Regularidade e Atendimento das Exigências da Carta Convite nº 
001/2020, conforme modelo ANEXO IX. 
 
c) Todos os documentos deverão ser apresentados através de cópia autenticada por 
cartório competente ou por meio de cópia simples, desde que, acompanhados dos 
originais para que possam ser autenticados pela autoridade administrativa 
competente no ato de abertura dos envelopes. 
 
d) A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens 
anteriores ou a sua apresentação, em desacordo com a forma, prazo de 
validade e quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação do 
licitante. 
 
 
9 – DA PROPOSTA DE COMERCIAL– ENVELOPE 01  
 
9.1 – A proposta deverá ser apresentada em apenas 01 (uma) lauda, ou seja, 01 
(uma) página, impressa em papel timbrado, datada e assinada, podendo ser utilizado 
o modelo apresentado no ANEXO II deste edital. 
 
9.2 – Deverá expressar seus valores (mensal e anual) em Reais, levando em 
consideração todos os serviços a serem prestados (Anexo I), tendo como limite 
máximo a estimativa de preços (Anexo I) 
 
9.3 – Não poderá conter qualquer tipo de emenda, rasura, acréscimo ou entrelinhas. 
 
9.4 – Deverá mencionar o nome ou a razão social do licitante, o número do CNPJ, a 
modalidade e o número desta licitação, o nome do responsável pela proposta, bem 
como o telefone e e-mail, se houver, para contato. 
 
9.5 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (cento e vinte) dias; 
 
9.6- CONSIDERAR-SE-ÃO INCLUSAS NA PROPOSTA TODAS AS DESPESAS 
CONCERNENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPREENDENDO ENCARGOS 
SOCIAIS, DESPESAS INDIRETAS, TRIBUTOS E QUAISQUER OUTRAS 
INCIDÊNCIAS.   
 
10 - DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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10.1 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO.  
 
10.2 - A comissão de licitação examinará as propostas para verificar se estão 
completas, se não ocorreram quaisquer erros na sua elaboração e se os documentos 
foram adequadamente assinados.  
 
10.3 - Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver 
discrepância entre palavras e cifras prevalecerá o montante em palavras (por 
extenso). Se o proponente não aceitar a correção, sua proposta será rejeitada.  
 
10.4 - Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo serviço 
será considerado o menor preço.  
 
10.5 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem 
ofertas de redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses do 
IPVV. 
 
10.6 - Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste 
edital, quer por omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas.  
 
10.7 - A comissão de licitação julgará e classificará as propostas, ordenando-as de 
forma crescente. 
 
10.8 - Será declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço global, 
observadas as condições do item seguinte. 
 
10.9 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor 
proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver 
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, o 
IPVV irá convocá-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta, 
inferior àquela considerada vencedora do certame; 
 
10.9.2 - Se as propostas não forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se 
forem, mas não estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, a Administração irá notificá-la, dando-lhe ciência inequívoca da 
configuração do empate e de seu direito de preferência, convocando-a para, em 24 
(vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior àquela considerada 
vencedora do certame;  
 
10.9.3 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta 
no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;  
 
10.9.4 - A Comissão deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento 
da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
regras estabelecidas neste edital;  



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV) CNPJ N.º: 
07.238.345/0001-27 

Carta Convite 001/2020 

Rua Cabo Aylson Simões, 536 - Ed. Central Park, Térreo, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-325 - Telefone (27) 3229.9367 

 

9  

 
10.9.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, 
serão convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas 
remanescentes, observada a ordem classificatória, para que exerçam seu direito de 
preferência;  
 
10.9.6 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno 
porte ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a 
licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.  
 
10.10 - Serão desclassificadas as propostas que:  
 
a) Não atenderem as disposições contidas neste edital;  
b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de 
mercado;  
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 
licitantes;  
d) Apresentarem preço global superior ao fixado neste edital. 
 
10.11 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissão de licitação 
procederá ao sorteio, em sessão pública a ser realizada em local e data a serem 
definidos, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
 
10.12 - Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta 
licitação por meio de comunicação pela Imprensa Oficial. 

 
10.13 O IPVV poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do 
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua 
idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 

 
 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO  
11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto.  
 
11.2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
11.3 – O IPVV poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, 
nos termos do art. 64, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo 
licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo ente promotor do certame.  
 
11.4 - No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante toda a vigência do pacto. 
 
11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar 
o comprovante de situação regular junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
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11.6 - Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, serão aplicadas as sanções de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública Estadual ou declaração de inidoneidade para 
de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o IPVV, sem prejuízo das 
demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 
12.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:  
12.1.1 - Recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;  
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação;  
d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;  
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

 
12.1.2 - Representação no prazo de 02 (dois) dias úteis da decisão relacionada com 
o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

 
12.1.3 - Pedido de reconsideração da decisão ao Presidente do IPVV pela aplicação 
da sanção de declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do 
ato. 
 
12.2 - A intimação dos atos referidos no subitem 12.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e 
"e", excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 12.1.3, será 
feita através da publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra 
"a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a 
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado 
em ata.  
 
12.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 12.1.1 terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões 
de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.  
 
12.4 - Os recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 02 (dois) dias úteis.  
 
12.5 - O recurso será dirigido ao Presidente da CPL/IPVV, que poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade 
competente para proferir a decisão, sob pena de responsabilidade.  
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13 - DAS PENALIDADES  
 
13.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado 
à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:  
 
13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de 
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo 
reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 
 
13.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 
de execução do contrato; 
 
13.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que o IPVV rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 13.2 deste 
edital e na Lei Federal nº. 8.666/93;  
 
13.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 
sanções ao licitante contratado: 
a) advertência;  
 
b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) 
sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;  
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 
02 (dois) anos;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea “c”. 
 
Parágrafo Primeiro. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não 
são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 
compensatória por perdas e danos (alínea “b”).  
 
Parágrafo Segundo. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e 
“d”, a autoridade competente submeterá sua decisão à Procuradoria Geral Municipal, 
a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante ao IPVV.  
 
Parágrafo Terceiro. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam 
confirmadas pela Procuradoria Geral Municipal, competirá ao órgão promotor do 
certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou 
não das demais sanções administrativas.  
 
Parágrafo Quarto. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções 
administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame 
proceder com o registro da ocorrência no Cadastro de Fornecedores do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, em campo apropriado. 
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13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular 
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-
se as seguintes regras:  
 
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do 
certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de 
defesa prévia;  
 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, 
a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo 
e o local de entrega das razões de defesa;  
 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será 
de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra 
do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;  
 
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 
endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, 
na ausência da comunicação;  
 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, 
o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 
legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido 
nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;  
 
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise 
da Procuradoria Geral do Município.  
 
13.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pelo 
IPVV poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 
 
13.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas 
acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades 
poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada; 

 
13.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar 
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial 
da diferença. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
14.1 - As condições de pagamento serão os estabelecidos na minuta de contrato 
anexa a este edital. 
 
 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos 
deste edital.  
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15.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis.  
 
15.3 - É facultado à comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo.  
 
15.3.1. No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em 
documento apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, 
inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma. 
 
15.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela comissão, sob pena de desclassificação.  
 
15.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta.  
 
15.6 - Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a comissão 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
 
15.7 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
15.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.  
 
15.9 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente 
poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
15.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  
 
15.11 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o 
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93.  
 
15.12 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla 
defesa e o contraditório. 
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15.13 – O IPVV se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente 
licitação, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.  
 
15.14 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.  
 
15.15 - A representação dos licitantes somente será aceita por meio de Carta 
Credencial ou qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para 
fins de Licitação, acompanhado do contrato social ou similar, sem o que não poderá 
o representante intervir em favor da licitante.  
 
15.16 - Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, assessorando-a, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos 
quadros da administração pública estadual, desde que não vinculados direta ou 
indiretamente a qualquer dos licitantes. 
 
15.17 - Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não 
útil, e não havendo retificação de convocação, será o procedimento realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário previstos.  
 
15.18 - Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial 
conforme modelo constante de anexo deste edital, indicando representante legal para 
fins de Licitação.  
 
15.19 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o 
do Juízo de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, excluindo-se qualquer outro, por 
mais especial que seja.  
 
15.20 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pela comissão.  
 
 
16 – Anexos da Carta Convite 
 
Anexo I -  Termo de Referência  
Anexo II – Proposta Comercial 
Anexo III – Modelo Credenciamento 
Anexo IV  - Declaração Conhecimento Locais e condições 
Anexo V -   Minuta Termo de Contrato 
Anexo VI – Declaração que não Emprega menores 
Anexo VII – Declaração de ME 
Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Anexo IX – Declaração de Regularidade e Atendimento das Exigências da Carta 
Convite 
Anexo X – Projetos 
 
 

Vila Velha (ES), 13 agosto de 2020.  
 
 
 

ALCIDES ABRAHÃO DE OLIVEIRA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada em reforma civil, para realização 
de adaptação, repaginação e adequação da infraestrutura elétrica, de telefonia, 
de ar condicionado e lógica em imóvel para atender demanda da nova sede do 
IPVV, com fornecimento de peças, serviços, equipamentos, materiais e mão-de-
obra e outros que se fizerem necessários, na forma estabelecida no termo de 
referência e planilhas do projeto, conforme especificações constantes 
elencadas neste Edital.  
 
1.2. O IPVV locou um (01) imóvel, tipo Prédio Comercial medindo 
aproximadamente 577,25m², possuindo no térreo 04 banheiros e uma cozinha, 
mezanino e estacionamento, situado na Rua Henrique Moscoso, nº 1275, Centro, 
nesta cidade de Vila Velha, necessitando de adequação dos espaços físicos. 

 
2. JUSTIFICATIVAS 

 
2.1. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as 
demandas do IPVV, para perfeita e regular adequação dos espaços físicos já que 
mudaremos a sede do instituto e necessitamos de otimização dos espaços, 
considerando a demanda de cada setor e a mobília já existente. 
 
2.2. Os serviços a serem executados não ocasionarão ampliação do imóvel e 
tampouco benefícios econômicos. 

 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 
3.1. Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o 
projeto básico fornecido, constituído de: Projeto de ambientação, Plantas de 
alvenaria, Descritivo das instalações elétricas (pontos elétrico e de iluminação). 

 
3.2 . Os serviços técnicos envolvendo a elaboração e desenvolvimento completo 
deverá contemplar a execução dos serviços descritos nos projetos básicos, e ainda 
os abaixo descritos: 

 
3.2.1. Instalação de divisórias tipo naval ou em gesso acartonado, devidamente 
emassado e pintado, compondo paredes que deverão ser construídas, conforme 
projeto de alvenaria que segue em anexo, primando pela racionalização de custos e 
reutilizando materiais já instalados na atual sede do IPVV. 

 
3.2.2. Aplicação de revestimento com cerâmica na área molhada da cozinha, em 
meia parede, acabamento esmaltado, padrão extra, dimensão da peça até 20,25 cm² 
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PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento. 
 
3.2.3. Fornecimento e instalação de porta destinada a passagem de acesso entre o 
estacionamento e a sala destinada à Diretoria Financeira, havendo necessidade instalação de 
esquadria   em  material  reforçado  (preferencialmente  de  ferro),  destinado  a  área 
externa, de abrir, 01 folha, para receber vidro, linha comercial, nas dimensões (0,82 x 2,10)m. 

 
3.2.4. Fornecimento e instalação de tanque conforme descrição no projeto básico. 

 
3.2.5. Reparo no rebaixamento do teto em gesso, que se encontram quebrados. 

 
3.3 O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, 
o prazo aqui estipulado. 

 
3.4. Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, no local, condições e 
especificações constantes neste documento e nos seus ANEXOS. 

 
3.5. A contratação dos serviços compreenderá o fornecimento de mão de obra 
especializada, além dos materiais e serviços necessários além dos respectivos 
fardamentos e E.P.I.’s adequados à perfeita execução dos serviços. 

 
3.6. Os serviços serão prestados mediante alocação de mão de obra especializada 
adequada e materiais necessários à perfeita execução dos serviços, conforme 
especificado neste Termo de Referência. 

 
3.7. A empresa contratada para a execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência deverá possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços 
executados, utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa 
qualidade. 

 
3.8. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações 
para serviços dessa natureza, obedecendo as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. 

 
3.9. A empresa contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda 
assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento 
de segurança e materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, 
desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos. 

 
3.10. Por se tratar de serviços técnicos de engenharia, deverão todos os 
interessados proceder a uma rigorosa vistoria “in loco” na sede atual e futura. 

 
3.11. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares 
à área de competência legal do órgão contratante. 

 
3.12. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre a Contratada e 
a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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4. VALOR ESTIMADO 
 
4.1. Valor R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais). 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
5.1. Os serviços de projeto deverão ser entregues no prazo de 20 (vinte) dias da 
efetivação da contratação, após período adicional para acompanhamento na 
execução das intervenções propostas. 

 
6 . PRAZO DE GARANTIA 

 
6.1. Para assegurar a plena execução das obrigações contratuais, a futura contratada 
deverá oferecer GARANTIA na execução dos serviços de, no mínimo, 01(um) ano, a 
contar da data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do 
que estabelecer a legislação em vigor, sendo de inteira responsabilidade da empresa 
contratada a boa qualidade da mão de obra e dos materiais empregados. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

 
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 
7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 
7.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 

 
7.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação de esforços necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta; 
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8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 
aos danos sofridos; 

 
8.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

 
8.5. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

 
8.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
8.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

 
9. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1. A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato. 

 
 

Vila Velha, 05 de agosto de 2020. 
 
 

Jakeline Petri Salarini 
Diretora Administrativa 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
AO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA 
VELHA 
Ref.: Convite Nº XXX/XXXX  
 
Prezados Senhores,  
 
De acordo com o item 7 do presente EDITAL, apresentamos a V.sas, em anexo, nossa 
proposta para prestação do serviço de _____________, pelo preço global de R$ 
__________ (valor por extenso), já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 
execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer 
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução do serviço e seus preços, conforme projetos e planilha de custos 
unitários e totais e cronograma fisico-financeiro, no período máximo de ____(número de 
dias por extenso) dias, nos termos do Edital No ____/______ e seus Anexos. O prazo 
de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações 
especificadas. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar o 
serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.  
 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO III 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
Ao 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID DO MUNIC DE VILA VELHA 
Ref.: Convite Nº XXX/XXXX  
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa________________ 
(nome da Empresa) ___________, vem pela presente informar que designamos o 
Senhor __________________, RG No _____________, para acompanhar o certame 
regido pelo Edital de __________ No ____/______, podendo para tanto, impugnar, 
transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiel 
cumprimento do presente credenciamento, conforme estabelecido no item 6.6.do 
presente EDITAL.  
 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.  
 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 
 
 
 
 
Ao 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID DO MUNIC DE VILA VELHA 
Ref.: Convite Nº XXX/XXXX  
 
 
De acordo com o item 4.2 do presente EDITAL, declaramos que temos pleno 
conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser prestado o serviço de 
__________________, conforme estipulado no CONVITE Nº___/________, 
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.  
 
 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº XXX/XXXX  
PROCESSO Nº XXX/XXXX  
CONVITE Nº XXX/XXXX  
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E 
A EMPRESA XXXXXXX, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Cabo Aylson Simões, nº. 536 Ed. Central Park, térreo, Centro, CEP: 29.100-
325 Vila Velha – ES, inscrito no CNPJ sob nº 07.238.345/0001-27, neste ato 
representado pelo Diretor Presidente, Sr. PAULO FERNANDO MIGNONE, 
brasileiro, casado, CPF: n.º 249.663.04766, CI: 289.705-ES; daqui por diante 
denominado CONTRATANTE e a empresa ......................................, estabelecida na 
......................................, adiante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob 
o nº......................................, neste ato representado pelo Sr. ......................................, 
com fundamento na Lei nº. 8.666, consolidada, de 21/06/93, no Processo nº 
XXX/XXXX e no EDITAL de Convite nº. XXX/XXXX firmam o presente Contrato de 
Empreitada POR PREÇO UNITÁRIO/GLOBAL, mediante adoção das cláusulas e 
condições seguintes.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1.O objeto do presente Contrato consiste em serviços especializados em reforma civil, 
para realização de adaptação, repaginação e adequação da infraestrutura elétrica, de 
telefonia, de ar condicionado lógica em imóvel para atender demanda da nova sede do 
IPVV, com fornecimento de peças, serviços, equipamentos, materiais e mão-de-obra e 
outros que se fizerem necessários, na forma estabelecida no termo de referência, 
planilhas do projeto e demais Anexos, partes integrantes do Edital de CONVITE Nº 
01/2020;  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
2.1. O valor total deste contrato é de R$ .............. (..............por extenso.............). 
 
2.2. As Despesas Financeiras decorrentes deste Contrato correrão por conta da 
seguinte dotação:  
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03 – Taxa de Administração 
03.01 – Administração e Manutenção do IPVV 
09.122.2836.2.960 – Administração e Manutenção do IPVV 
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de bens Imóveis 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
 
3.1. As obras e serviços serão executados no regime de Empreitada por Preço 
Unitário/Global utilizando os preços estabelecidos na(s) Planilha(s) Orçamentária(s) da 
CONTRATADA. 
  
 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
 
4.1. Os serviços de projeto deverão ser entregues no prazo de 20 (vinte) dias da 
efetivação da contratação, após período adicional para acompanhamento na execução 
das intervenções propostas. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

5.1.1Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

5.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; 

 
5.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 
5.1.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 
5.1.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 

 
5.1.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada. 

 
 
 

5.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 



Carta Convite 001/2020 

Rua Cabo Aylson Simões, 536 - Ed. Central Park, Térreo, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-325 - Telefone (27) 3229.9367 

 
 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV 
CNPJ Nº 07.238.345/0001-27 

 
 

24  

5.2.1.Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação de esforços necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta; 
 
5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
5.2.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
5.2.4.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 
 
5.2.5.Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
 
5.2.6.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
5.2.7.Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
 
 

CLÁUSULA SEXTA: DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

 
 
6.1. O pagamento poderá ser realizado em uma única medição com a conclusão do 
serviço, ou serem proporcionais aos serviços executados, comprovados através de 
medições emitidas por escrito, contendo o visto da fiscalização da CONTRATADA e 
CONTRATANTE, e emissão de Nota Fiscal contendo o Ciente/De acordo da fiscalização 
da CONTRATANTE. 
 
6.2. Ainda para o pagamento de qualquer medição, e de acordo com o disposto na Lei 
Estadual nº. 5.383, de 17/03/97, e do decreto nº 1.938-R de 16.10.2007, a 
CONTRATADA deverá apresentar, os seguintes documentos:  
 
6.2.1 - Declaração, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.  
6.2.2 - Nota Fiscal / Fatura dos Serviços;  
6.2.3 - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Federal, Estadual Municipal 
e Certidão Negativa do INSS e FGTS;  
6.2.4 - Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber: a. Cópia das folhas 
de pagamento dos operários lotados na obra; b. Depósito do FGTS; c. Recolhimento do 
PIS; d. Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.  
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6.2.5 - Comprovante de Recolhimento do ISS;  
6.2.6 - Comprovante de Recolhimento do IRPJ;  
6.2.7 - Comprovante de Recolhimento do COFINS;  
6.2.8 - Comprovante de quitação com os compromissos assumidos inerentes à obra, 
compreendendo:  
a. Cópia das Notas Fiscais de pagamento à vista;  
b. Cópias das Faturas, se a prazo.  
6.2.9 - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 
com efeito Negativo.  
 
6.3. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos 
comprobatórios de regularidade tributária, previdenciária e trabalhista constantes nos 
itens anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO. 
 
7.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada diretamente pela 
Fiscalização, composta por preposto(s), devidamente credenciados pelo 
CONTRATANTE.  
 
7.2. Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo 
cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem 
como providenciar as medições dos serviços, autorizar substituição de materiais e 
alterações de projetos, assim como participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para a fiel execução do objeto contratual. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
8.1 – Os serviços executados deverão prezar pela qualidade, responsabilizando-se 
pelos materiais empregados e serviços executados que deverão ter garantia mínima de 
180 (cento e oitenta) dias contra defeito de fabricação, promovendo a readequação 
sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 
objeto contratado. 
 
8.2 – Ocorrendo qualquer dos problemas mencionados no item acima, ou se necessário 
substituições ou reparos nos moveis, a Contratada será comunicada e deverá no prazo 
Máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, 
providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a Contratante.  
 
 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES DA RESCISÃO 
 
 
9.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE, as 
seguintes penalidades, assegurado o direito de defesa nos termos da legislação em 
vigor:  
 
9.1.1 - Quando ocorrer atraso injustificado na execução do objeto contratual, a 
CONTRATADA estará sujeita à multa de mora, calculada sobre o valor total do Contrato 
de acordo com as alíneas abaixo, ensejando a rescisão contratual:  
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a. 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso no início da obra, a partir do 5º 
(quinto) dia contado da emissão da ORDEM DE SERVIÇO pelo CONTRATANTE;  
b. 0,1% (um décimo por cento) por dia que ultrapassar o prazo final de conclusão do 
objeto contratual, limitada ao total de 10% (dez por cento);  
c. 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso no cumprimento do cronograma 
de andamento do serviço. 
 
9.1.2 - Quando os serviços não forem executados de acordo com os projetos, normas 
técnicas e especificações; quando os trabalhos da Fiscalização forem dificultados e 
quando o CONTRATANTE for inexatamente informado pela CONTRATADA:  
a. advertência;  
b. multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato;  
c. suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo de 02 (dois) anos;  
d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
9.2. A multa definida no subitem 9.1.1 alínea “b”, será devolvida à CONTRATADA, 
desde que ela conclua o objeto contratual rigorosamente dentro do prazo global 
estipulado no Contrato.  
 
9.3. A sanção prevista no subitem 9.1.2 alínea “d” será submetida à Procuradoria Geral 
Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante ao IPVV. 
 
9.4. As multas e demais penalidades aqui previstas serão aplicadas sem prejuízo das 
sanções cíveis ou penais, e/ou de processo administrativo e/ou judicial.  
 
9.5. A CONTRATADA será comunicada por escrito pelo CONTRATANTE, para 
recolhimento da multa aplicada, devendo efetivá-la dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias corridos da data de recebimento da comunicação.  
 
9.5.1. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior sem que a CONTRATADA tenha 
depositado o valor da multa, o CONTRATANTE poderá deduzir aquele valor, de 
qualquer crédito existente no Órgão em nome da CONTRATADA, ou deduzir do valor 
da Garantia de Execução Contrato, ou ainda cobrá-la judicialmente.  
 
9.6. A CONTRATADA poderá recorrer das penalidades dentro dos prazos legais, 
conforme Art. 109 da Lei 8.666/93, consolidada.  
 
9.7. RESCISÃO  
9.7.1 - Constituirá motivo de rescisão do Contrato:  
 
a. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações projetos e prazos definidos para execução de obras/ serviços; 
b. O desenvolvimento lento na execução do objeto contratual, levando a Fiscalização a 
comprovar a impossibilidade da sua conclusão no prazo contratual;  
c. O atraso injustificado no início dos serviços;  
d. A paralisação da execução do objeto sem justa causa e prévia comunicação à 
Fiscalização do CONTRATANTE;  
e. A subcontratação total ou parcial dos serviços contratados sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE; a associação do Contratado com outrem para a execução do objeto 
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contratual; a cessão ou transferência - total ou parcial - bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas expressamente nesta Licitação;  
f. O desatendimento das determinações da Fiscalização;  
g. O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas no Diário de Obras;  
h. A decretação de falência, a instauração de insolvência civil; ou a dissolução da 
CONTRATADA;  
i. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do objeto contratual;  
j. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela PMVV;  
k. A supressão, pelo CONTRATANTE, de parte das obras e serviços contratados, 
acarretando modificações do valor inicial do contrato além dos limites legais;  
l. A suspensão de execução do objeto contratual, ordenada por escrito pelo 
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações, mobilizações e outras imprevistas, assegurado à CONTRATADA, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação;  
m. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  
n. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do objeto; 
o. O não cumprimento pela CONTRATADA, das obrigações relativas à saúde e à 
segurança no trabalho dos seus empregados, previstas na Legislação Federal, Estadual 
e Municipal ou de dispositivos relativos à matéria constantes de acordo, convenção ou 
dissídio coletivo;  
p. A falta de cumprimento pela CONTRATADA da legislação trabalhista relativa a seus 
empregados;  
q. A inobservância pela CONTRATADA da legislação relativa à proteção do meio-
ambiente;  
r. A falta de comprovação pela CONTRATADA das quitações dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.  
 
9.7.2. A rescisão contratual poderá ser:  
a. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos em que a 
legislação assim o permitir;  
b. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitação, 
desde que haja conveniência do CONTRATANTE;  
c. Judicial, nos termos da legislação.  
 
9.8. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas sim 
moratório e, consequentemente, o seu pagamento não exime a CONTRATADA da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 
acarretar ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1. Integram ainda o Contrato, guardada a necessária conformidade, 
complementando o presente para todos os fins de direito, independentemente de 
transcrição, obrigando as partes em todos os seus termos:  
 
a. Os documentos de Licitação (Edital, suas alterações e os Anexos), bem como a 
proposta contratada;  
b. A Lei nº. 8.666/93, consolidada, na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei Municipal 
4.817/2009, na Lei Complementar 101/2000, e na Lei Federal 12.440/2011; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
 
 
 
11.1. Elegem o Foro de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a 
qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente contrato.  
 
11.2 E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias os 
representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA.  
 
 

Vila Velha (ES), xx de xxxx de XXXX.  
 

 
PAULO FERNANDO MIGNONE 

Diretor Presidente 
Instituto de Previdência de Vila Velha 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Empresa Contratada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta Convite 001/2020 

Rua Cabo Aylson Simões, 536 - Ed. Central Park, Térreo, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-325 - Telefone (27) 3229.9367 

 
 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV 
CNPJ Nº 07.238.345/0001-27 

 
 

29  

 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES  
 
 

Em atendimento ao item 7.5 do presente EDITAL, a empresa 
......................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 
..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
............................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para os fins do 
disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso): ( ) 
não emprega menor de dezesseis anos; ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz.  
 
 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
LOCAL E DATA  
Ao 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA 
Comissão Permanente de Licitações  
Ref.: Convite Nº XXX/XXXX  
 
 
 
 
...................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por 
intermédio de seu representante legal, Sr(ª) ........................................................., 
portador(a) do CPF nº .................................... e da Carteira de Identidade nº 
......................., DECLARA, para fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 
nº 123/2006, não estar incurso em nenhuma das vedações do § 4º, do art. 3º da referida 
Lei.  
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Nome e assinatura do responsável legal pela proponente 
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ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
LOCAL E DATA  
 
 
Ao 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA 
Comissão Permanente de Licitações  
Ref.: Convite Nº XXX/XXXX  
 
Prezados Senhores,  
 
Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo 
a nossa habilitação para o Edital em referência.  
 
 
 
Atenciosamente,  
 
Nome e assinatura do responsável legal pela proponente 
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ANEXO VI  
 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO 
CONVITE  

 

 

 
LOCAL E DATA  
Ao 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA 
Comissão Permanente de Licitações  
Ref.: Convite Nº XXX/XXXX  
 
 

 

 

 

 

 
..............................................................................................................................., (nome 
da empresa) com sede na  
.........................................................................................................., (endereço) inscrita 
no CNPJ sob o n. ..............................................., licitante no Convite n° 01/2020, 
promovido pelo Instituto de Previdência do Município de Vila Velha, declara, por meio 
de seu representante legal infra-assinado, R.G. n° ........................................., C.P.F. nº 
........................................................, que está regular com as Fazendas Nacional, 
Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas 
as exigências de habilitação constantes no Edital do referido certame.  
 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
Nome e assinatura do responsável legal pela proponente 
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ANEXO X 
 
 

PROJETOS 
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