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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

   

Setor de Licitação - e-mail: licitacao@ecoporanga.es.gov.br 
Rua Suelon Dias Mendonça nº 20 - CEP 29.850 -000 - Fone: (27) 3755-2905  

PROCESSO Nº 5555/2021 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - INEXIGIBILIDADE 
 

 
PREAMBULO 

 
O Município de Ecoporanga/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, comunica 
aos interessados que procederá ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO DE 
CARTÓRIOS DE NOTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS EM GERAL, conforme 
especificações constantes do Anexo I do Edital. 
O presente Credenciamento rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelas condições 
estabelecidas no presente Edital, nos seus anexos e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente, 
o integram. 

Os documentos deverão ser entregues a partir de 08:00 horas do dia 20/01//2022 e Termino em 
10/02/2022, no Setor de Licitação da Prefeitura de Ecoporanga, na Rua Suelon Dias Mendonça, 20 - 
Centro,  Ecoporanga/ES, CEP 29.850-000 

1. DO OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente Edital é o credenciamento de cartórios para prestação de serviços 
relativos a atos do tabelião de notas da Comarca de Ecoporanga para realizar atos cartorários em geral, 
(lavratura  de escrituras, autenticação, reconhecimento de firma, certidões e outros), para atender as 
necessidades da Administração Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I deste 
Edital. 

 
1.2. Para prestação dos serviços descritos serão credenciados tabeliães e oficiais de cartórios com 
sede no Município de Ecoporanga. 

 
1.3. Os serviços deverão atender à Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, à Lei Estadual 
nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas atualizações, bem como às resoluções, 
regulamentos e demais normas aplicáveis. 

 
2. DO VALOR ESTIMADO 
 
2.1. O valor estimado para realização dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
100.000,00 (cem  mil reais). 
 
2.2.1. A especificação do valor referencial acima descrito é estimada, reservando-se o Município 
Ecoporanga no direito de executar os serviços notariais previstos total ou parcialmente, não cabendo 
qualquer tipo de reivindicação por parte dos credenciados. 

 
3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por até 60 (sessenta) meses, 
observado o disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2. O processo de credenciamento permanecerá aberto até sua revogação ou enquanto a 
Administração mantiver interesse na contratação dos serviços, podendo a qualquer tempo, o 
interessado apresentar e entregar a documentação para se credenciar. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Poderão se credenciar os Cartórios de Notas instalados no Município de Ecoporanga, que 
estejam legalmente constituídas, habilitados e que atendam às exigências e condições previstas neste 
Edital. 

 
4.2. Não poderão participar do presente credenciamento os cartórios que estejam cumprindo as 
sanções previstas na Lei 8.666/93, ou: 
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4.2.1. Que sejam sediados fora do Município de Ecoporanga; 

 
4.2.2. Que estejam impedidos de exercerem seu ofício; 
 

4.2.3. Suspenso ou impedido de licitar ou contratar com a Administração, ou declarado inidônea para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal; 
 
4.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, 
ou ainda, quaisquer que seja sua forma de conglomeração; uma vez se tratar de prestação de serviços 
comuns e que empresas participantes em forma isoladas conseguem suprir a demanda do objeto 
licitado sem prejuízo ao erário, conforme orientações do Tribunal de Contas; 

 
5. DOS PREÇOS E DA FONTE DE RECURSOS 

 
5.1. Os serviços notariais e de registro serão remunerados de acordo com os valores da Tabela de 
Emolumentos do Estado do Espirito Santo, vigente durante a execução dos contratos. 

 
5.1.1. Para o exercício de 2022, aplicar-se-ão os valores estabelecidos pela Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado do Espirito Santo através do Ato nº 029/2021, referente à atualização das tabelas 
que integram o Art. 5º da Lei estadual nº 6.670/2001. 
 
5.2. O reajuste dos preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objetos deste 
Credenciamento serão os do Tribunal do Justiça do Espirito Santo quando da alteração da Tabela de 
Emolumentos do Estado do Espirito Santo. 
 
5.3. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da competente fatura ou documento equivalente em original, devidamente atestada pela 
Secretaria Gestora, através de crédito em conta corrente do credenciado. 

 
5.4. As faturas que apresentarem incorreções, ou procedimentos duvidosos levantados pela 
Administração Municipal serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso até sua 
regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo, neste 
caso, qualquer reajuste ou sanções à Prefeitura. 

 
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 

 
5.6. As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do 
crédito orçamentário da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, constante das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
Dotação orçamentária: 10010000000 Ficha: 0077 

6. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 
6.1. Os interessados no Credenciamento, para prestarem os serviços constantes do presente Edital, 
deverão apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada, em nome do 
solicitante do credenciamento, em envelope opaco, lacrado e inviolável, contendo em sua parte externa 
os seguintes dizeres: 
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Documentação de Habilitação Jurídica e de Regularidade Fiscal e Trabalhista a ser apresentada 
em relação ao Tabelião: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Ato de delegação do serviço de tabelião ao Cartório; 

 
c) Carteira de Identidade do tabelião; 
 
d) Inscrição no CPF do tabelião; 
 
e) Prova de regularidade do relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 
f) Prova de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT); 
 
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de Regularidade do INSS (Certidão 
Conjunta emitida pela Receita Federal – PGFN); 
 
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa; 
 
Certidão Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento hábil que comprove a 
Regularidade com a Fazenda Pública Municipal em relação a todos os Tributos, Multas e Dívida 
Ativa (Certidão Plena). 

 
j) O Credenciante deverá apresentar declarações, subscritas pelo representante legal, facultada a 
utilização do modelo contido no Anexo II, atestando que: 
 

 Não foi considerada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 

 Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer 
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze), em 
cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República; 
 

 Cumpre à cota de menor aprendiz, conforme termos legais; 
 

 Os responsáveis não são servidores ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação; 

 

 Dispõe de local equipado e de uma equipe técnica habilitada e capacitada a realizar os serviços 
solicitados; 

 

 Que se responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente, 
e que concorda em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, aceitando receber os 
valores constantes na Tabela de Emolumentos do Estado do Espirito Santo vigente à época da 
execução dos serviços. 

 
6.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

 
PROCESSO Nº 5555/2021 - INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO Nº 
001/2022 

ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO RAZÃO SOCIAL DO CREDENCIANTE 

Nº CNPJ 
ENDEREÇO – TELEFONE – E-MAIL 
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processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
6.3. As autenticações somente serão feitas pela Comissão Permanente de Licitação mediante 
cotejo da cópia com o original. 

 
6.4. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 
licitatório. 

 
6.5. Os documentos exigidos, consoante o estabelecido neste título, não poderão, em hipótese 
alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio 
de fitas, discos magnéticos e filmes. 
 

6.6. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos em desacordo com o previsto 
neste Título obstará o credenciamento do interessado. 
 
6.7. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original se 
for substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 
6.8. Quando os documentos apresentados não expressarem seu prazo de validade, esta será de 90 
(noventa) dias, contados de sua emissão. 
 

6.9. Os documentos poderão ser entregues pessoalmente ou encaminhados por correio, no Setor 
de Licitação da Prefeitura de Ecoporanga, situada na Rua Suelon Dias Mendonça, 20 - Centro,  
Ecoporanga/ES, CEP 29.850-000 
6.10. Não haverá necessidade de credenciamento de representante para entrega de documentos. 

 
7. DA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 
7.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Permanente de Licitação, devendo ser observado o seguinte: 

 
7.1.1. Análise da documentação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 
contados a partir da data de recebimento da documentação. 

 
7.1.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências e/ou vistorias nos 
estabelecimentos dos solicitantes do credenciamento, para verificação das condições da prestação do 
serviço e do atendimento das exigências editalícias. 

 
7.2. Serão declarados inabilitados os interessados: 
 
7.2.1. Se por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, 
pelo Órgão que o expediu. 
 
7.2.2. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no 
Edital (relacionadas no Item 6.1 e seus subitens). 

 
7.2.3. Anteriormente descredenciado pelo Município por descumprimento de Cláusulas Contratuais 
ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados. 

 
7.2.4. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe relativo ao 
registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo. 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. A preferência para prestação dos serviços, quando houver mais de um interessado com 
competência notarial, será realizada através de rodízio, observada a ordem cronológica de protocolo 
dos documentos de Habilitação perante a Comissão Permanente de Licitação. 
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8.2. Não havendo mais de um cartório na situação prevista no item anterior, será contratado apenas 
aquele que atender o Edital. 
 
8.3. A lista de classificação será elaborada, em ordem crescente, de acordo com a ordem cronológica 
de protocolo dos documentos de Habilitação perante a Comissão Permanente de Licitação, de modo 
que o primeiro a protocolar a documentação para credenciamento, devidamente aprovada, será o 
primeiro na lista de classificação e assim sucessivamente. 
 
8.4. A lista de classificação será rigorosamente seguida para fins de convocação, mantendo-se a 
sequência, durante a validade do credenciamento. 

8.5. No caso de descredenciamento de cartório, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem 
de classificação, reordenando os demais. 

 
8.6. Se algum interessado se recusar a prestar os serviços, faculta-se a Secretaria Municipal de 
Administração de Ecoporanga independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, repassar a ordem de serviço ao credenciado de classificação imediata e subsequente à 
daquele que recusou a prestar os serviços. 
 
8.7. O Credenciado terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da convocação para 
assinatura do contrato de credenciamento. 
 
8.8. O cartório que realizar os serviços encaminhados na ordem de serviço emitida pela Secretaria 
Municipal de Administração será automaticamente realocado para o final da lista de classificação, 
ficando excluído da próxima convocação até que todos sejam contemplados, ao menos, em uma 
oportunidade, salvo se for o único credenciado à época. 

 
9. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E 
CONTRATADA 
 
9.1. Sem prejuízo das obrigações legais, o Contratado deverá: 
 
a) Prestar o serviço próprio de Cartório de Notas, nos prazos previstos na Lei, e de acordo com a 
solicitação do Município; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
c) Informar à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 
a conclusão do serviço, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação; 
d) Arcar com os custos de encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes do vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser 
transferidos ao Município de Ecoporanga. 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou 
não dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Contratante, 
com fulcro no art. 70 da Lei nº 8.666/93; 
f) Responsabilizar-se pelo atendimento das disposições legais, normas técnicas e resoluções 
específicas para a prestação do serviço; 
g) Demais determinações previstas no Termo de Referência e na Minuta Contratual. 

 
9.2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 
são obrigações do Município Contratante: 

 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 
b) Atestar as faturas ou documentos equivalentes apresentados pela Contratada; 
c) Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
e) Fornecer a documentação necessária à execução dos serviços, conforme solicitação da 
Contratada. 

 
10. DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
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10.1. Após análise de toda a documentação apresentada pelo solicitante do credenciamento pela 
Comissão Permanente de Licitação, com parecer favorável da Procuradoria Municipal, o processo será 
encaminhado ao Prefeito Municipal, para homologação e publicação do extrato de credenciamento. 

 
10.2. Sendo homologado o pedido de credenciamento será formalizado o termo próprio 
“CONTRATO”, contendo as Cláusulas e condições previstas neste Edital. 

 
11. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

11.1. Os recursos administrativos deverão ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação do resultado na imprensa oficial do Município e serão processados nos termos do 
Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
11.2. As impugnações contra os termos do Edital e seus anexos só poderão ser interpostas até 03 
(três) dias antes do prazo de início do recebimento da documentação e serão apreciadas no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 
 
11.3. Os recursos administrativos e as impugnações deverão ser digitalizados, impressos, 
fundamentados e assinados pelo interessado ou procurador devidamente credenciado, e dirigidos ao 
presidente da Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo presencial ou via postal, 
devendo: 

 
11.3.1. No caso de protocolo presencial: ser entregues no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Ecoporanga, sito à Rua Suelon Dias Mendonça, 20 - Centro,  Ecoporanga/ES, CEP 
29.850-000, no horário de 07h às 11h e 13h às 17hrs, onde será efetuado o protocolo de recebimento. 
 
11.3.2. No caso de protocolo via postal: serem encaminhadas ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Ecoporanga, sito à Rua Suelon Dias Mendonça, 20 - Centro,  Ecoporanga/ES, CEP 
29.850-000, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado contendo, em 
sua parte externa, a identificação completa do remetente, e, no seu interior, a  documentação exigida 
nos itens 11.5 e 11.6. 
 
11.4. A Prefeitura Municipal de Ecoporanga não admitirá impugnações por meios não previstos 
neste Edital, tampouco se responsabilizará, no caso de protocolo via postal, por impugnações 
endereçados e/ou entregues em locais diversos do Setor de Licitação, deixando de conhecer 
aqueles que não sejam recebidos no prazo legal. 
 

11.5. Para Impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto com suas razões, 
os documentos necessários que identifiquem a pessoa jurídica ou física impugnante, bem como que 
identifique suas alegações. 

 
11.6. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação e recurso os seguintes documentos 
originais, autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente acompanhada do original para 
conferência pelos servidores municipais, conforme o caso: 
 
11.6.1. Ato de delegação do serviço de tabelião ao Cartório. 

 
11.6.2. Cópia do documento de identidade. 
 
11.6.3. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para representar a 
licitante perante a Administração Pública municipal (caso o subscritor não seja o representante legal). 

 
11.7. A resposta à impugnação e ao recurso será divulgada através de comunicado a todos os 
licitantes via correio eletrônico e pelo site oficial do município, e, caso a legislação assim determine 
em determinados casos, também através da publicação na Imprensa Oficial e em jornais de grande 
circulação. 

 
11.8. A participação neste processo implica em aceitação integral e irrestrita dos termos deste Edital, 
dos regulamentos administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigências e 
penalidades contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
 
12.1. O prazo de vigência dos ajustes firmados para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, 
a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, nos termos 
do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2. O processo de credenciamento permanecerá aberto até sua revogação ou enquanto a 
Administração mantiver interesse na contratação dos serviços, podendo a qualquer tempo, o 
interessado apresentar e entregar a documentação para se credenciar. 

13. DA ORDEM DE SERVIÇO 
 
13.1. Os serviços notariais deverão ser executados conforme definido em Ordem de Serviços de 
acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Administração. 

 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão em qualquer tempo, através de ato 
unilateral e escrito do Credenciante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 e 
observados os artigos 79 § 2º e § 5º e 80, todos da Lei Federal nº. 8.666/93, assegurando o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
14.2. O não cumprimento das obrigações contratuais resultará em multa nos termos do respectivo 
contrato. 

 
15. DO DESCREDENCIAMENTO 

 
15.1. A Administração poderá rescindir o contrato de credenciamento, caso seja constatada qualquer 
irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação 
pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 

 
15.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar de forma permanente a prestação dos serviços, 
podendo proceder ao descredenciamento em caso de má prestação, verificado em processo 
administrativo específico e observado o contraditório e a ampla defesa. 

 
15.3. Será descredenciado o Credenciado que deixar de prestar informações complementares, 
quando solicitadas. 
 
15.4. Em nenhuma hipótese o Credenciado poderá delegar ou transferir a terceiros, a atividade fim, 
constante no objeto deste edital, implicando em descredenciamento, com as demais cominações legais. 

 
15.5. O Credenciado poderá descredenciar-se, de forma amigável por acordo entre as partes, reduzida 
a termo no processo de credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e seja 
respeitado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei Federal 8.666/1993. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. Ao Município de Ecoporanga reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o 
presente Edital, sem que caibam reclamações ou indenizações. 

16.2. Fazem parte do presente Edital, a minuta do termo de credenciamento, e os respectivos anexos:  

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declarações Diversas;  

Anexo III – Minuta de Contrato; e 

Anexo IV – Tabela de Emolumentos do Estado do Espirito  Santo, atualizada através do Ato nº 
029/2021. 
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16.3. O Credenciamento permanecerá em aberto para que futuros interessados possam habilitar-se 
à prestação do serviço. 
 
16.4. Mais informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitação da Prefeitura de Ecoporanga, 
situada à Rua Suelon Dias Mendonça, 20 - Centro, ou pelo telefone (27) 3755-2905. 

 
Ecoporanga/ES, 19 de janeiro de 2022. 
 

 
 
 

 
Lucas Antunes de Sá 

Presidente CPL 
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PROCESSO Nº 5555/2021 -  CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - INEXIGIBILIDADE 
 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. - OBJETO 

 
O objeto do presente termo é o credenciamento de cartórios para prestação de serviços relativos a atos 
do tabelião de notas da Comarca de Ecoporanga para realizar atos cartorários em geral, (lavratura  de 
escrituras, autenticação, reconhecimento de firma, certidões e outros), para atender as necessidades 
da Administração Municipal. 

 
2. – JUSTIFICATIVA 

 
O credenciamento de Serventia/cartórios da Comarca de Ecoporanga para realizar atos cartorários em 
geral (lavratura de escrituras autenticação, reconhecimento de firma, certidões e outros), para atender 
as necessidades da Administração Municipal. 

 
Suprimento da demanda da Administração Municipal em relação aos serviços de cartório, considerando 
que os valores dos emolumentos e Despesas Cartorárias são fixados em Tabela do Regimento de 
Custas e Emolumentos do Estado do Espirito Santo, não havendo assim viabilidade de competição, 
em virtude dos emolumentos serem tabelados. 
 
Assim tem-se que no sistema de Credenciamento existe uma forma de rotatividade de contratações 
entre estes Cartórios de Notas e esta rotatividade acaba se tornando uma garantia de impessoalidade 
de escolha. 

 
Assim diante da necessidade de procedimento célere, pela natureza do serviço a ser prestado, e que 
garanta o respeito aos princípios constitucionais da Administração pública, é que a gestão municipal 
adotará a modalidade de licitação: Chamamento Publico. 
 
Assim, em suma, o credenciamento é um conjunto de procedimentos por meio dos quais a 
Administração credencia, mediante chamamento público, todos os prestadores aptos e interessados 
em realizar determinados serviços, quando o interesse público for melhor atendido com a contratação 
do maior número possível de prestadores simultâneos. 

 
3. – PRAZO/VIGÊNCIA 

 
O prazo de duração do credenciamento será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
sucessivamente, até o limite máximo de 60 meses. As inscrições poderão ser feitas a qualquer tempo, 
pelos interessados, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ecoporanga. 

 
4. – DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. – Podem participar deste Credenciamento todos os Cartórios de Notas, localizados no Município 
de Ecoporanga, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital. 
4.2. – Os cartórios interessados poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, a partir da 
publicação do extrato deste Edital de Credenciamento. 

 
5. – DOS VALORES: 

 
5.1. Descrição do serviço, objeto do presente termo de referência será estimado em R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 

 
5.2. Os valores dos emolumentos e Despesas Cartorárias são fixados em Tabela do Regimento de 
Custas e Emolumentos do Estado do Espirito Santo, conforme Anexo IV. 

 
6. – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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6.1. Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos 
com administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas nas leis federais nos 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
7. – DO PAGAMENTO 

 
7.1. Os serviços notariais e de registro serão remunerados de acordo com os valores vigentes da 
Tabela de Emolumentos do Estado do Espirito Santo, vigente durante a execução dos contratos. 

 
7.2. Os pagamentos serão efetuados por intermédio de crédito na conta corrente a ser informado em 
até 30 (trinta) dias do mês subsequentes, data do aceite da respectiva nota fiscal, devidamente atestada 
pelo gestor do contrato indicado pela Secretária Municipal de Administração. 

 
7.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município de Ecoporanga, quanto as alterações 
de normas e procedimentos referentes ao pagamento de fornecedores. 

 
7.4. Para os fins deste edital, os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos praticados pelo 
Notário, no âmbito de suas respectivas competências, e têm como fato gerador a prática de atos pelo 
Tabelião de Notas. 

 
7.5. As faturas que apresentarem incorreções, ou procedimentos duvidosos levantados pela 
Administração Municipal, serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso até sua 
regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo, neste 
caso, qualquer reajuste ou sanções à Prefeitura. 
 
7.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 

 
8. – PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
8.1. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias após a emissão da requisição/empenho. 

 
9. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
9.1. As despesas oriundas do presente credenciamento serão cobertas pelas seguintes dotações 
do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ecoporanga: 

 
9.1.1. Dotação orçamentária: 10010000000 Ficha: 0077 

 
10. – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão 
contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela contratada, 
e ainda conforme contrato. 

 
10.2 O tabelião assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, 
assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cumprimento do presente 
CONTRATO; que venham em prejuízo dos interesses do Município. 

 
Ecoporanga/ES, 26 de agosto de 2021 
 
 

Luiz Claudio Zortea 
Secretário Municipal de Administração 
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PROCESSO Nº 5555/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - INEXIGIBILIDADE 
 

 
ANEXO II 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

16.5. O (NOME DO CREDENCIANTE), com sede no Endereço  , inscrita no 
CNPJ/MF sob no nº  , representada 
neste ato por seu procurador in fine assinado, devido ao interesse em participar do 
Credenciamento em epígrafe que se encontra autuado no processo administrativo acima 
indicado, cujo objeto é: O objeto do presente Edital é o credenciamento de cartórios para prestação 

de serviços relativos a atos do tabelião de notas da Comarca de Ecoporanga para realizar atos 
cartorários em geral, (lavratura  de escrituras, autenticação, reconhecimento de firma, certidões e 
outros), para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações 

constantes do Anexo I deste Edital, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 
a) Até a presente data, não foi considerada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância 
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de 
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
c) Quanto à exigência de cumprimento da cota de aprendiz, que: 

 
( ) Cumpre a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da 
CLT, e do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. 
 
( ) Está dispensada da contratação de aprendizes, por se enquadrar em uma das hipóteses 
legais autorizativas. 

 
d) O(A) Sr(a)  (nome do(a) responsável pelo Cartório), não pertence ao 
quadro de servidores ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
observando o disposto no art. 9º, inciso III da Lei Federal n. 8.666/93. 

 
e) Dispõe de local equipado e de uma equipe técnica habilitada e capacitada a realizar os serviços 
solicitados; 

 
f) Responsabiliza-se pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente, e 
que concorda em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, aceitando receber os 
valores constantes na Tabela de Emolumentos do Estado Espirito Santo vigente à época da execução 
dos serviços. 
 
Local e data. 
 

 
(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 
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PROCESSO Nº 5555/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - INEXIGIBILIDADE 
 

 
ANEXO III 

 
MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Nº. XX/2022 CONTRATO   DE   PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS Nº   / ,  

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA E. 
 
 

 
O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no C.N.P.J. sob o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20, 
Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, 
divorciado, residente nesta cidade, portador do CPF nº. 478.812.757-15 e, da Cédula de Identidade nº. 
189.546-SSP-ES, de ora em diante denominado CONTRATANTE,  e de outro lado,  a empresa  

....................................................................,  com  sede  na ...................... - .................., ............../.., 
CEP: ......-..., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ........../.      , neste ato 
representada por ......................, portador(a) da carteira de identidade nº ................... e do CPF nº         
..-.., doravante denominado CONTRATADO, considerando o Processo nº 5555/2021 – Inexigibilidade 
Credenciamento nº 001/2022 – com fulcro no art. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93, celebram o 
presente contrato, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
16.6. O presente contrato tem por objeto do presente Edital é o credenciamento de cartórios para 
prestação de serviços relativos a atos do tabelião de notas da Comarca de Ecoporanga para realizar 
atos cartorários em geral, (lavratura  de escrituras, autenticação, reconhecimento de firma, certidões e 
outros), para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações 
constantes do Anexo I deste Edital. 

 

 
Parágrafo Primeiro 

O valor estimado para realização dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ XXXXXX 
(XXXXXXXX), reservando-se o Município de Ecoporanga no direito de executar os serviços notariais 
previstos total ou parcialmente, não cabendo qualquer tipo de reivindicação por parte dos credenciados. 

 
Parágrafo Segundo 
De acordo com a capacidade operacional do CONTRATADO e as necessidades do CONTRATANTE, 
poderão ser realizados acréscimos ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) dentro dos limites 
deste contrato, durante o período da sua vigência, incluídas as prorrogações, mediante justificativa 
aprovada pela Secretaria Municipal de Administração. 

 
Parágrafo Terceiro 

Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, excetuadas as hipóteses 
previstas no art. 65, §8º da Lei 8.666/93, em que as alterações serão feitas por apostilamento, 
especialmente os reajustes da Tabela de Emolumentos do Estado do Espirito Santo 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pelo CONTRATADO, situado no 
endereço ................................, nessa cidade, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). ......................... 
2.2. Os serviços notariais deverão ser executados conforme definido em Ordem de Serviços de 
acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Administração. 
2.3. Os serviços a serem realizados, e respectivos valores, estão descritos na Tabela de 
Emolumentos do Estado do Espirito Santo relativos aos atos do Tabelião de Notas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Sem prejuízo das obrigações legais, o Contratado deverá: 
a) Prestar o serviço próprio de Cartório de Notas, nos prazos previstos na Lei, e de acordo com a 
solicitação do Município; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
c) Informar à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 
a conclusão do serviço, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação; 
d) Arcar com os custos de encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes do vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser 
transferidos ao Município de Ecoporanga. 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou 
não dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Contratante, 
com fulcro no art. 70 da Lei nº 8.666/93; 
f) Responsabilizar-se pelo atendimento das disposições legais, normas técnicas e resoluções 
específicas para a prestação do serviço; 
g) Demais determinações previstas no Edital e no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações do Município Contratante: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 
b) Atestar as faturas ou documentos equivalentes apresentados pela Contratada; 
c) Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
e) Fornecer a documentação necessária à execução dos serviços, conforme solicitação da 
Contratada. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

Os serviços notariais e de registro serão remunerados de acordo com os valores da Tabela de 
Emolumentos do Estado do Espirito Santo, vigente durante a execução dos contratos. 

 
Parágrafo Único 

Para o exercício de 2022, aplicar-se-ão os valores estabelecidos pela Corregedoria-Geral de Justiça 
do Estado Espirito Santo através do Ato nº 029/2021, referente à atualização das tabelas que integram 
o Art. 5º da Lei estadual nº 6.670/2001. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito 
orçamentário da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, constante das seguintes dotações orçamentárias: 
 
Dotação orçamentária: 10010000000 Ficha: 0077 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação 
da competente fatura ou documento equivalente em original, devidamente atestada pela Secretaria 
Gestora, através de crédito em conta corrente do credenciado. 

 
Parágrafo Primeiro 

As faturas que apresentarem incorreções, ou procedimentos duvidosos levantados pela Administração 
Municipal serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso até sua regularização e 
reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo, neste caso, qualquer 
reajuste ou sanções à Prefeitura. 

 
Parágrafo Segundo 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de 
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preços. 

Parágrafo Terceiro 

O reajuste dos preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objetos deste 
Credenciamento serão os do Tribunal de Justiça do Espirito Santo quando da alteração da Tabela de 
Emolumentos do Estado Espirito Santo. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual o CREDENCIADO sujeitar-se-á as 
seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multa por inexecução contratual parcial, até o limite de 20% (Vinte por cento) do valor já faturado, 

correspondente à gravidade da infração, garantida ao CREDENCIADO ampla e prévia defesa, nos 

termos do Art. 87 da Lei 8666/93. 

c) Multa por inexecução contratual de 5% (Cinco por cento) do valor já faturado, cabível na rescisão 
contratual por culpa do CREDENCIADO. 

d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (Dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

f) Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos nos casos de: 

I) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

II) Não manter a proposta; 

III) Comportar-se de modo inidôneo; 

IV) Fizer declaração falsa; 

V) Cometer fraude fiscal; 

VI) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

8.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do CREDENCIADO por eventuais 
perdas e danos causados AO CREDENCIANTE. 
8.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Ecoporanga, através da 
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
notificação enviada pelo CREDENCIANTE. 
8.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente em favor do 
CREDENCIADO, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 
8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
8.6. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado ao CREDENCIADO o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 
O presente contrato poderá ser alterado: 

9.1. Unilateralmente pelo CREDENCIANTE: 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 

9.2. Por acordo entre as Partes: 

a) Quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes; 
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
A rescisão do contrato poderá ser: 
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I. Unilateralmente e por escrito pelo CONTRATANTE, nos casos de descumprimento pelo 
CONTRATADO das condições pactuadas, e, ainda, na forma dos Incisos I a XII e XVII, do art. 78 e art. 
77 da Lei Federal nº 8.666/93; 

II. Por acordo amigável entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
III. Por iniciativa das partes na via administrativa ou judicial, nos casos enumerados nos Incisos XII 
a XVII, do Artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, hipóteses em que, desde que não haja culpa do 
CONTRATADO. 

 
Parágrafo Primeiro 

Em caso de rescisão do presente contrato, por iniciativa, do CONTRATANTE, não caberá ao 
CONTRATADO direito a qualquer indenização. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DESCREDENCIAMENTO 
11.1. A Administração poderá rescindir o contrato de credenciamento, caso seja constatada 
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação 
pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
11.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar de forma permanente a prestação dos serviços, 
podendo proceder ao descredenciamento em caso de má prestação, verificado em processo 
administrativo específico e observado o contraditório e a ampla defesa. 
11.3. Será descredenciado o Credenciado que deixar de prestar informações complementares, 
quando solicitadas. 
11.4. Em nenhuma hipótese o Credenciado poderá delegar ou transferir a terceiros, a atividade fim, 
constante no objeto deste edital, implicando em descredenciamento, com as demais cominações legais. 
11.5. O Credenciado poderá descredenciar-se, de forma amigável por acordo entre as partes, 
reduzida a termo no processo de credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração 
e seja respeitado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei Federal 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO 

O presente Contrato será acompanhado pelo servidor XXX, que ficará responsável por fiscalizar a 
execução do mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências 
e deficiências verificadas em relatório, devendo manter contatos com a Contratada para a solução dos 
problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 
8.666/93. 

 
Parágrafo Primeiro 
As exigências e a atuação da fiscalização pelo Contratante, em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 
Parágrafo Segundo 

O Contratado permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a 
vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses e inicia-se a partir da data da assinatura do 
instrumento, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por até 60 (sessenta) meses, 
observado o disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de comum acordo entre as partes, 
podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos, que farão parte integrante deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado por conta do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Ecoporanga/ES, para dirimir as questões oriundas deste 
Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra seus efeitos legais. 
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Ecoporanga/ES, ...... de ............ de ............ 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx Luiz Claudio Zortea  
CNPJ. xxxxx Secretária Municipal de Administração 
 
 

 
Elias Dal Col 
Prefeito Municipal 
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TABELA DE EMOLUMENTOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ATUALIZADA ATRAVÉS DO 
ATO Nº 029/2021. 

 
ANEXO IV 
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