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EDITAL
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LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRA DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NATALIA
VELTEN PETERLI, LOCALIZADO EM SÃO BENTO DO ARACÊ, DISTRITO DE ARACÊ, NESTE MUNICÍPIO  DE
DOMINGOS MARTINS-ES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8769/2014, COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FERRAMENTAS, CONFORME PLANILHA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONSTANTES NOS ANEXOS  IX, X E XI, RESPECTIVAMENTE.

1.1 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, com sede na Rua Bernardino Monteiro, 22 - Centro -
Domingos Martins - ES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto de
Pessoal nº 738/2018, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar
licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, nos termos deste edital.
 
1.2 - As normas gerais desta licitação serão regidas pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94  e suas alterações, ressaltando-se especialmente o disposto no
parágrafo 3º do artigo 22 do referido diploma legal e Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complentar nº
147/2014.
 
1.3 - O Edital e seus anexos poderão ser retirados junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal, na Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins-ES.

2 - TERMO DE REFERÊNCIA
2.1 - Modalidade: CONCORRÊNCIA

2.2 - Solicitação: nº 001003/2019 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Secretaria Municipal de
Educação e Esporte
 
2.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM.

3 - DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1 - DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
Os envelopes contendo a documentação referente à habilitação e proposta de preços deverão ser entregues no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, localizado nesta Prefeitura, até às 08:00 horas e
50 minutos do dia 29 de Agosto de 2019.

3.1.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecidos no item 3.1.
  
3.2  - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
A reunião de abertura do envelope contendo a documentação para habilitação será no dia 29 de Agosto de
2019, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Bernardino
Monteiro,  85, Centro, Domingos Martins - ES.

4 - OBJETO
4.1 - Constitui objeto desta CONCORRÊNCIA a Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução de obra de Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten
Peterli, localizado em São Bento do Aracê, Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme
Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, com fornecimento e mão de obra, materiais e ferramentas, conforme
planilha, projetos e cronograma físico financeiro, especificações técnicas, constantes nos Anexos  IX, X e XI,

DE OBRA DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL NATALIA VELTEN PETERLI, LOCALIZADO EM SÃO BENTO DO ARACÊ, DISTRITO DE ARACÊ, 
NESTE MUNICÍPIO  DE DOMINGOS MARTINS-ES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 
8769/2014, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FERRAMENTAS, CONFORME 
PLANILHA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
CONSTANTES NOS ANEXOS  IX, X E XI, RESPECTIVAMENTE.

1.1 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, com sede na Rua Bernardino Monteiro, 22 - Centro - Domingos 
Martins - ES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto de Pessoal nº 
738/2018, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na 
Modalidade CONCORRÊNCIA, nos termos deste edital.

1.2 - As normas gerais desta licitação serão regidas pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada 
pela Lei Federal nº 8.883/94  e suas alterações, ressaltando-se especialmente o disposto no parágrafo 3º do artigo 
22 do referido diploma legal e Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complentar nº 147/2014.

1.3 - O Edital e seus anexos poderão ser retirados junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal, na Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins-ES.

2 - TERMO DE REFERÊNCIA
2.1 - Modalidade: CONCORRÊNCIA

2.2 - Solicitação: nº 001003/2019 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte

2.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM.

3 - DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1 - DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
Os envelopes contendo a documentação referente à habilitação e proposta de preços deverão ser entregues no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, localizado nesta Prefeitura, até às 08:00 horas e 50 
minutos do dia 29 de Agosto de 2019.

3.1.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecidos no item 3.1.

3.2  - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
A reunião de abertura do envelope contendo a documentação para habilitação será no dia 29 de Agosto de 2019, 
às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Bernardino 
Monteiro,  85, Centro, Domingos Martins - ES.

4 - OBJETO
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respectivamente. 

5 - VALOR E NATUREZA DA DESPESA
5.1 - As despesas com a execução do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária
080001.1236500183.019-44905100000  Ficha 233  Reserva 354, constante no Orçamento da Prefeitura Municipal
de Domingos Martins para o exercício de 2019, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte,
Conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014.

5.2 - O valor máximo estimado para a execução dos serviços objeto deste Edital é de R$ 881.948,89(Oitocentos
e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

6 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
6.1 - Poderá participar desta CONCORRÊNCIA licitante cujo objeto social, expresso no Estatuto ou Contrato
Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.
  
6.2 - Não poderá concorrer:
I - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; e 
II - licitante que, por qualquer motivo, esteja declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar
ou  contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato
tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou.

7 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
7.1 - A Documentação e a Proposta de Preços deverão ser entregues, até o dia e hora estabelecidos neste
edital, em envelopes lacrados, descritos em sua face externa e frontal, de forma legível, a razão social da firma
proponente, bem como, o número da CONCORRÊNCIA, e o conteúdo de cada um deles - DOCUMENTAÇÃO -
para o primeiro  e PROPOSTA DE PREÇOS - para o segundo, e deverão ser encaminhados à Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.
 
 
8 - DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE 01
8.2 - Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 01 os documentos específicos para a
participação neste Edital, devendo ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem a
seguir indicada, a fim de permitir mais rapidez na conferência e no exame correspondentes.

8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para Documentação deverão ser
apresentados em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.4 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Cartório competente, ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação
em órgão da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do original,
até um dia anterior da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação;
8.4.1.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
8.4.1.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

4.1 - Constitui objeto desta CONCORRÊNCIA a Contratação de empresa de engenharia especializada para 
execução de obra de Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten 
Peterli, localizado em São Bento do Aracê, Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme 
Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, com fornecimento e mão de obra, materiais e ferramentas, conforme 
planilha, projetos e cronograma físico financeiro, especificações técnicas, constantes nos Anexos  IX, X e XI, 
respectivamente. 

5 - VALOR E NATUREZA DA DESPESA
5.1 - As despesas com a execução do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
080001.1236500183.019-44905100000  Ficha 233  Reserva 354, constante no Orçamento da Prefeitura Municipal 
de Domingos Martins para o exercício de 2019, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 
Conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014.

5.2 - O valor máximo estimado para a execução dos serviços objeto deste Edital é de R$ 881.948,89(Oitocentos e 
oitenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

6 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
6.1 - Poderá participar desta CONCORRÊNCIA licitante cujo objeto social, expresso no Estatuto ou Contrato Social, 
especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.

6.2 - Não poderá concorrer:
I - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; e
II - licitante que, por qualquer motivo, esteja declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar ou  
contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha 
sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou.

7 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
7.1 - A Documentação e a Proposta de Preços deverão ser entregues, até o dia e hora estabelecidos neste edital, 
em envelopes lacrados, descritos em sua face externa e frontal, de forma legível, a razão social da firma 
proponente, bem como, o número da CONCORRÊNCIA, e o conteúdo de cada um deles - DOCUMENTAÇÃO - para 
o primeiro  e PROPOSTA DE PREÇOS - para o segundo, e deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

8 - DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE 01
8.2 - Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 01 os documentos específicos para a 
participação neste Edital, devendo ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem a seguir 
indicada, a fim de permitir mais rapidez na conferência e no exame correspondentes.

8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para Documentação deverão ser apresentados 
em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz.
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8.4.1.3 - a Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.

8.5 - A falta de qualquer dos documentos solicitamos ou a apresentação de documentos que contenham
emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações implicará na inabilitação ou desclassificação do
licitante.

8.6 - Para o fim de verificação da regularidade fiscal, a aceitação de certidões obtidas através da internet está
condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser realizada pela Comissão
Permanente de Licitações no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor.

8.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de
pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
8.7.1 -  A regularidade fiscal de que trata o item 7.7 refere-se as certidões exigidas nos itens 8.8.2.a , 8.8.2.b,
8.8.2.c, 8.8.2.d, 8.8.2.e e 8.8.2.f.
8.7.2 - As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.7.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação da
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes , na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação desta
Licitação.

8.8 - O envelope nº 01 deverá conter os seguintes documentos:
 
8.8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, acompanhado de prova de seu registro ou
inscrição em se tratando de sociedades comerciais; e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição dos administradores.
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, expedido em até 60 dias da data de
abertura da licitação;

b) - Prova de regularidade para com a Receita Federal por meio de Certidão Unificada nos termos da Portaria
MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União),
com emissão a partir de 03 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 
b.1) Se a empresa não emitiu nova certidão posterior à Portaria MF 358, deverão ser apresentadas as seguintes

8.4 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente, ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em 
órgão da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do original, até 
um dia anterior da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação;
8.4.1.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
8.4.1.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
8.4.1.3 - a Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que julgar necessário.

8.5 - A falta de qualquer dos documentos solicitamos ou a apresentação de documentos que contenham emendas, 
rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações implicará na inabilitação ou desclassificação do licitante.

8.6 - Para o fim de verificação da regularidade fiscal, a aceitação de certidões obtidas através da internet está 
condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser realizada pela Comissão Permanente 
de Licitações no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor.

8.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno 
porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
8.7.1 -  A regularidade fiscal de que trata o item 7.7 refere-se as certidões exigidas nos itens 8.8.2.a , 8.8.2.b, 
8.8.2.c, 8.8.2.d, 8.8.2.e e 8.8.2.f.
8.7.2 - As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.7.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação da licitante, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes , na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação desta Licitação.

8.8 - O envelope nº 01 deverá conter os seguintes documentos:

8.8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, acompanhado de prova de seu registro ou 
inscrição em se tratando de sociedades comerciais; e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição dos administradores.
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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certidões: 
I - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros -
INSS; 
II - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

e) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

f) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, por força da Lei nº. 12.440/2011;

Obs.: 1 - Caso as provas de regularidades expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam
consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, a CPL considerará os
prazos de 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

8.8.3 - DECLARAÇÕES 
a) - Declaração de que aceita as condições do Edital e de que executará os serviços, com firma reconhecida,
conforme modelo - Anexo II; 

b) - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à habilitação, com
firma reconhecida, conforme modelo - Anexo III ;

c) - Declaração de cumprimento ao disposto ao Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, com firma reconhecida,
conforme modelo - Anexo IV;

d) - Declaração referente à condição de MEE - EPP , com firma reconhecida, caso a empresa esteja enquadrada
na condição de micro empresa ou empresa de pequeno porto, conforme modelo - Anexo V.
d.1) - Esta declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada para este
fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar na Declaração o respectivo nú-
mero de registro no CRC.
d.2) - Esta declaração é facultativa, conforme a situação da empresa.

f) - Declaração expressa de que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional
compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de
aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico, com firma reconhecida,
conforme modelo - Anexo VII.

g) - Declaração de pleno conhecimento do local da obra, com firma reconhecida,  conforme modelo - Anexo VII.

8.8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)  Certidão de Registro de Pessoa Jurídica em nome da licitante, dentro do prazo de validade, expedida pelo
CREA da Região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para atuar na área do objeto
da licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e as
quantidades do objeto licitado por meio da apresentação de:
b.1) Prova de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente (não temporário), na data prevista
para entrega dos envelopes, profissional(ais) detentor(es) de 01(um) ou mais ATESTADO(s), de
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, devidamente

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, expedido em até 60 dias da data de 
abertura da licitação;

b) - Prova de regularidade para com a Receita Federal por meio de Certidão Unificada nos termos da Portaria MF 
358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União), com 
emissão a partir de 03 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 
b.1) Se a empresa não emitiu nova certidão posterior à Portaria MF 358, deverão ser apresentadas as seguintes 
certidões: 
I - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - INSS; 
II - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.

c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

e) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

f) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, por força da Lei nº. 12.440/2011;

Obs.: 1 - Caso as provas de regularidades expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados 
os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, a CPL considerará os prazos de 90 
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

8.8.3 - DECLARAÇÕES 
a) - Declaração de que aceita as condições do Edital e de que executará os serviços, com firma reconhecida, 
conforme modelo - Anexo II; 

b) - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à habilitação, com firma 
reconhecida, conforme modelo - Anexo III ;

c) - Declaração de cumprimento ao disposto ao Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, com firma reconhecida, 
conforme modelo - Anexo IV;

d) - Declaração referente à condição de MEE - EPP , com firma reconhecida, caso a empresa esteja enquadrada 
na condição de micro empresa ou empresa de pequeno porto, conforme modelo - Anexo V.
d.1) - Esta declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada para este 
fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar na Declaração o respectivo número 
de registro no CRC.
d.2) - Esta declaração é facultativa, conforme a situação da empresa.

f) - Declaração expressa de que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional 
compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de 
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registrado(s) na entidade  profissional competente da região a que está vinculada a sede da empresa, que
comprove(m) ter o profissional(ais)responsável executado obra de características semelhantes e compatíveis
com o objeto desta licitação, nos índices de maior relevância conforme segue:
b.1.1) Cobertura em estrutura metálica.
b.2) A responsabilidade técnica profissional poderá ser comprovada por meio de certidões em nome de um ou
mais profissionais.
b.3) Estes profissionais deverão ser os responsáveis pela condução dos serviços da obra licitada, sendo sua
substituição admitida somente por outro, com as mesmas qualificações e por motivos relevantes, justificáveis
pelo Contratado e com a devida concordância formal do Contratante.
b.4) Os nomes dos profissionais indicados pela proponente deverão ser os mesmos que constar nos atestados
de responsabilidade técnica.
b.5) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes à obras e/ou serviços em
andamento. Também não serão aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalização, Supervisão,
Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.
b.6) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação
de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

c)  Certidão de Registro de Pessoa Física de todos os pretensos prestadores de serviços, dentro do prazo de
validade, expedida pelo CREA da Região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para
atuar na área do objeto da licitação, que é a execução de obras e prestação de serviços de Engenharia;

d) Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do Atestado,
referido(s) no subitem 8.8.4.b.1 será(ão) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra. Este Termo deverá
ser assinado conjuntamente pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa licitante e pelo(s) responsável(is)
técnico(s).

e) Comprovação da vinculação do profissional detentor do atestado de capacidade técnica (responsável técnico),
constante na Certidão expedida pelo CREA, com a empresa licitante. 
e.1) A comprovação deverá atender os seguintes requisitos:
I) Empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhada do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados - CAGED e cópia das guias de Recolhimento do FGTS e da Previdência Social,
devidamente quitados; ou cópia do Contrato de Prestação de Serviços;
II) Sócio: Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;
III)  Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima.

f) Comprovante de Cadastro de Fornecedor junto a Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

8.8.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o
venha substituir.
Observação: Serão considerados, na forma da lei, aceitos como o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/1976 (sociedade anônima):
-   publicados em Diário Oficial; ou
-   publicados em jornal de grande circulação; ou
-   por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico, com firma reconhecida, conforme 
modelo - Anexo VII.

g) - Declaração de pleno conhecimento do local da obra, com firma reconhecida,  conforme modelo - Anexo VII.

8.8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica em nome da licitante, dentro do prazo de validade, expedida pelo 
CREA da Região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para atuar na área do objeto da 
licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e as 
quantidades do objeto licitado por meio da apresentação de:
b.1) Prova de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente (não temporário), na data prevista para 
entrega dos envelopes, profissional(ais) detentor(es) de 01(um) ou mais ATESTADO(s), de responsabilidade 
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade  
profissional competente da região a que está vinculada a sede da empresa, que comprove(m) ter o profissional
(ais)responsável executado obra de características semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação, nos 
índices de maior relevância conforme segue:
b.1.1) Cobertura em estrutura metálica.
b.2) A responsabilidade técnica profissional poderá ser comprovada por meio de certidões em nome de um ou 
mais profissionais.
b.3) Estes profissionais deverão ser os responsáveis pela condução dos serviços da obra licitada, sendo sua 
substituição admitida somente por outro, com as mesmas qualificações e por motivos relevantes, justificáveis pelo 
Contratado e com a devida concordância formal do Contratante.
b.4) Os nomes dos profissionais indicados pela proponente deverão ser os mesmos que constar nos atestados de 
responsabilidade técnica.
b.5) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes à obras e/ou serviços em 
andamento. Também não serão aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 
Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.
b.6) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação 
de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

c) Certidão de Registro de Pessoa Física de todos os pretensos prestadores de serviços, dentro do prazo de 
validade, expedida pelo CREA da Região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para 
atuar na área do objeto da licitação, que é a execução de obras e prestação de serviços de Engenharia;

d) Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do Atestado, 
referido(s) no subitem 8.8.4.b.1 será(ão) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra. Este Termo deverá ser 
assinado conjuntamente pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa licitante e pelo(s) responsável(is) técnico
(s).

e) Comprovação da vinculação do profissional detentor do atestado de capacidade técnica (responsável técnico), 
constante na Certidão expedida pelo CREA, com a empresa licitante.
e.1) A comprovação deverá atender os seguintes requisitos:
I) Empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhada do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED e cópia das guias de Recolhimento do FGTS e da Previdência Social, 
devidamente quitados; ou cópia do Contrato de Prestação de Serviços;
II) Sócio: Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;
III)  Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição 
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-  por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
-  fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3)  sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":
-  por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticados na Junta Comercial da sede ou  do domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente; ou
-   fotocópia do Balanço das Demonstrações Contábeis devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante;
4)  sociedade criada no exercício em curso:
 -fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio da licitante.
OBS.: O Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Comprovação da boa situação financeira, que será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, devendo, cada uma,
atingir o resultado igual ou superior a 1,0.

             (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
 LG =  ______________________________________________
 
             (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)
  
                                            ATIVO TOTAL
 SG  =   _____________________________________________
 
               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
  
 
                ATIVO CIRCULANTE
 LC =   _____________________
             
               PASSIVO CIRCULANTE
   
b.1) O licitante deverá apresentar os cálculos descritos acima em papel timbrado da empresa, competindo à
Comissão Permanente de Licitação proceder à conferência dos elementos dele constantes.

b.2) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um inteiro), em qualquer dos índices
referidos acima, deverão apresentar comprovação de que possui Capital Social integralizado, na data de
abertura da licitação, no valor igual ou superior a R$ 88.194,88(oitenta e oito mil, cento e noventa e quatro
reais, oitenta e oito centavos), ou seja 10% do valor estimado da contratação, na forma dos parágrafos 2º e 3º,
do art. 31, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou de Execução Patrimonial, expedida pelo(s) Cartórios
Distribuidor(es) da sede ou domicílio da licitante, expedida até 60 (sessenta) dias da data da abertura do
envelope de habilitação.

8.9 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02
O envelope nº 02 deverá conter a Proposta de Preços, emitida por computador ou datilografada, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada, rubricada em todas as folhas e

devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima.

f) Comprovante de Cadastro de Fornecedor junto a Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

8.8.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o 
venha substituir.
Observação: Serão considerados, na forma da lei, aceitos como o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:
1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/1976 (sociedade anônima):
-   publicados em Diário Oficial; ou
-   publicados em jornal de grande circulação; ou
-   por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
-  por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
-  fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3)  sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":
-  por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticados na Junta Comercial da sede ou  do domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente; ou
-   fotocópia do Balanço das Demonstrações Contábeis devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante;
4)  sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.
OBS.: O Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Comprovação da boa situação financeira, que será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, devendo, cada uma, atingir o 
resultado igual ou superior a 1,0.

            (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
LG =  ______________________________________________

            (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)

                                           ATIVO TOTAL
SG  =   _____________________________________________

              PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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assinada na última pelo representante legal (ou pessoa designada para este fim), contendo:

a) - Razão social e o número do CNPJ  da licitante;

b) - Preço unitário e total, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional, incluindo todos  os custos
para execução do objeto desta licitação, observando a planilha orçamentária e demais condições previstas neste
Edital e seus Anexos.

c) - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

d) - Prazo de execução dos serviços, fixado em 150(cento e cinquenta) dias.

e) - Cronograma Físico-financeiro em barras. O físico terá indicação sobre cada segmento de barra, do
percentual da etapa a ser executada, por período. O financeiro dará demonstrativos mensais e acumulados (em
percentagem).

8.9.2 - Será desclassificada a proposta que apresentar:
a) Preço unitário superior do orçamento base da PMDM.

b) Valor total da proposta superior ao orçamento base da PMDM que é de R$ 881.948,89 (oitocentos e oitenta e
um mil, novecentos e quarenta e oito reais, oitenta e nove centavos), conforme detalhamento nas planilhas
orçamentárias.

c) Preços unitários simbólicos ou irrisórios, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

d) Proposta com valor global manifestamente inexeqüível, conforme critérios definidos nos parágrafos 1º e 2º,
inciso II, art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
e) Qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital.
f) Preços ou vantagens baseadas em proposta de outra empresa.
8.9.3 - Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores propostos,
reservando-se à Comissão de Licitação o direito de corrigi-los na forma seguinte:
a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo
corrigido.

9 -PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 - Os envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO serão abertos no dia e hora determinados neste Edital, sendo os
envelopes nº 02 - PROPOSTA rubricada pela Comissão e pelos Licitantes presentes para serem abertos
posteriormente.
 
9.2 - Na abertura dos envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, será apenas conferida a relação dos documentos
entregues pelos Licitantes, sendo inabilitados de imediatos aqueles que não apresentarem toda a documentação
exigida. 
 
9.3 - A DOCUMENTAÇÃO apresentada será rubricada por todos os Licitantes presentes e pela Comissão,
podendo ser examinada e analisada. 
 
9.4 - A Comissão Permanente de Licitação procederá à análise detalhada da documentação e comunicará aos
licitantes as firmas habilitadas. 

               ATIVO CIRCULANTE
LC =   _____________________
            
              PASSIVO CIRCULANTE

b.1) O licitante deverá apresentar os cálculos descritos acima em papel timbrado da empresa, competindo à 
Comissão Permanente de Licitação proceder à conferência dos elementos dele constantes.

b.2) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um inteiro), em qualquer dos índices referidos 
acima, deverão apresentar comprovação de que possui Capital Social integralizado, na data de abertura da 
licitação, no valor igual ou superior a R$ 88.194,88(oitenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais, oitenta e oito 
centavos), ou seja 10% do valor estimado da contratação, na forma dos parágrafos 2º e 3º, do art. 31, da Lei 
Federal 8.666/93 e posteriores alterações.

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou de Execução Patrimonial, expedida pelo(s) Cartórios 
Distribuidor(es) da sede ou domicílio da licitante, expedida até 60 (sessenta) dias da data da abertura do envelope 
de habilitação.

8.9 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02
O envelope nº 02 deverá conter a Proposta de Preços, emitida por computador ou datilografada, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada, rubricada em todas as folhas e 
assinada na última pelo representante legal (ou pessoa designada para este fim), contendo:

a) - Razão social e o número do CNPJ  da licitante;

b) - Preço unitário e total, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional, incluindo todos  os custos 
para execução do objeto desta licitação, observando a planilha orçamentária e demais condições previstas neste 
Edital e seus Anexos.

c) - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

d) - Prazo de execução dos serviços, fixado em 150(cento e cinquenta) dias.

e) - Cronograma Físico-financeiro em barras. O físico terá indicação sobre cada segmento de barra, do percentual 
da etapa a ser executada, por período. O financeiro dará demonstrativos mensais e acumulados (em 
percentagem).

8.9.2 - Será desclassificada a proposta que apresentar:
a) Preço unitário superior do orçamento base da PMDM.

b) Valor total da proposta superior ao orçamento base da PMDM que é de R$ 881.948,89 (oitocentos e oitenta e 
um mil, novecentos e quarenta e oito reais, oitenta e nove centavos), conforme detalhamento nas planilhas 
orçamentárias.

c) Preços unitários simbólicos ou irrisórios, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

d) Proposta com valor global manifestamente inexeqüível, conforme critérios definidos nos parágrafos 1º e 2º, 

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Estado do Espírito Santo
RUA BERNARDINO MONTEIRO, 85, CENTRO, DOMINGOS MARTINS - ES
CEP: 29260-000   CNPJ: 27.150.556/0001-10   TEL: 2732683214
SITE: www.domingosmartins.es.gov.br  
E-MAIL: licitacao.domingosmartins@hotmail.com

EDITAL
Concorrência Nº 000001/2019

 
9.5 - A inabilitação do Licitante importa em exclusão de seu direito de participar das fases subsequentes da
Licitação.  
  
9.6 - Os envelopes "02" - PROPOSTAS serão abertos em horário e data comunicados posteriormente,
observados o prazo recursal ou a desistência expressa por todos os Licitantes. 

9.7 - Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, conforme Declaração
constante no ANEXO VIII, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão, na mesma sessão em que
comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão
pública especialmente para esse fim. 

10 - JULGAMENTO
10.1 - O julgamento da Habilitação levará em consideração o atendimento das exigências contidas nos itens 7.8.
   
10.2 - A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, sendo que, para obtenção da proposta
mais vantajosa para a Prefeitura, o julgamento far-se-á em conformidade com o art. 45, § 1º, Inciso I da Lei n.º
8666/93 e alterações. 
   
10.3 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste
Edital e ofertar o Menor Preço Global, para o fornecimento dos produtos constantes no objeto desta Licitação. 

10.4 - 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:

10.4.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto desta licitação.

10.4.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e
cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.

10.4.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
que se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que poderá apresentar melhor oferta.

10.5 - O proponente é responsável pelas informações e documentos apresentados, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Comissão Permanente de Licitações vier a tomar
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do
proponente.

10.6 - A Comissão Permanente de Licitações ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e
promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessários fixando prazo para atendimento,
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou
informações que deveria constar originalmente em qualquer dos envelopes. 

10.7 - No caso de empate por igualdade de propostas (preço) entre duas ou mais licitantes far-se-á o
desempate por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 

inciso II, art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

e) Qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital.

f) Preços ou vantagens baseadas em proposta de outra empresa.

8.9.3 - Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se à 
Comissão de Licitação o direito de corrigi-los na forma seguinte:

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o 
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;

b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 
corrigido.

9 -PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 - Os envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO serão abertos no dia e hora determinados neste Edital, sendo os 
envelopes nº 02 - PROPOSTA rubricada pela Comissão e pelos Licitantes presentes para serem abertos 
posteriormente.

9.2 - Na abertura dos envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, será apenas conferida a relação dos documentos 
entregues pelos Licitantes, sendo inabilitados de imediatos aqueles que não apresentarem toda a documentação 
exigida. 

9.3 - A DOCUMENTAÇÃO apresentada será rubricada por todos os Licitantes presentes e pela Comissão, podendo 
ser examinada e analisada. 

9.4 - A Comissão Permanente de Licitação procederá à análise detalhada da documentação e comunicará aos 
licitantes as firmas habilitadas. 

9.5 - A inabilitação do Licitante importa em exclusão de seu direito de participar das fases subsequentes da 
Licitação.  
  
9.6 - Os envelopes "02" - PROPOSTAS serão abertos em horário e data comunicados posteriormente, observados 
o prazo recursal ou a desistência expressa por todos os Licitantes. 

9.7 - Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, conforme Declaração constante 
no ANEXO VIII, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão, na mesma sessão em que comunicar o 
resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública 
especialmente para esse fim. 

10 - JULGAMENTO
10.1 - O julgamento da Habilitação levará em consideração o atendimento das exigências contidas nos itens 7.8.

10.2 - A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, sendo que, para obtenção da proposta 
mais vantajosa para a Prefeitura, o julgamento far-se-á em conformidade com o art. 45, § 1º, Inciso I da Lei n.º 
8666/93 e alterações. 
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10.8 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.
   
10.9 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições; 
b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
c) Apresentem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, e que apresentem preços excessivos ou inexequíveis. 

11 - RECURSOS
11.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação serão acolhidos
nos termos do Capítulo V, artigo 109 da Lei Federal n 8666/93.
   
11.2 - Os recursos deverão obedecer aos seguintes critérios: 
a) Serem dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, devidamente fundamentados e, se for o
caso,acompanhados de documentação pertinente; 
b) Serem assinados por representante legal do licitante ou procurador com poderes específicos, hipótese em
que deverá ser anexado o instrumento procuratório; 
c) Serem apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Domingos Martins no prazo legal, sendo
que os que forem apresentados fora do prazo não serão conhecidos. 
   
11.3 - Não serão considerados os recursos que se basearem em aditamento ou modificações da proposta, bem
como sobre matéria já decidida em recurso. 
   
11.4 - Interposto o recurso, será dado ciência aos licitantes abrangidos, que poderão impugná-lo no prazo de 05
(cinco) dias úteis. 

12 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade
superior para deliberação quanto à homologação e a adjudicação do objeto da licitação. 

13 - PAGAMENTO
13.1 - Para fins de pagamento, ao início de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o pagamento
dos serviços executados no mês anterior.
13.1.1 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços, emitirá o boletim de medição do pagamento.
13.1.2. - O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/ES)
b) Matrícula da obra no INSS - Cadastro Específico do INSS (CEI).
13.1.3 - O requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para
conferência e atestado da medição, e, posteriormente, será encaminhado ao setor competente para pagamento. 
13.1.4 - A medição será sempre efetuada sobre o total realizado no período, sendo que os eventos impugnados
pela fiscalização não serão considerados, até a sua correção total.

13.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação de Documento Fiscal hábil, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas. 
13.2.1 -  Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 0,01%
(zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.
 
13.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para

10.3 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 
Edital e ofertar o Menor Preço Global, para o fornecimento dos produtos constantes no objeto desta Licitação. 

10.4 - 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:

10.4.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto desta licitação.

10.4.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito.

10.4.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 
que se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que poderá apresentar melhor oferta.

10.5 - O proponente é responsável pelas informações e documentos apresentados, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou 
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Comissão Permanente de Licitações vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do 
proponente.

10.6 - A Comissão Permanente de Licitações ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessários fixando prazo para atendimento, destinados a 
elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações 
que deveria constar originalmente em qualquer dos envelopes. 

10.7 - No caso de empate por igualdade de propostas (preço) entre duas ou mais licitantes far-se-á o desempate 
por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 

10.8 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

10.9 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições; 
b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
c) Apresentem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, e que apresentem preços excessivos ou inexequíveis. 

11 - RECURSOS
11.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação serão acolhidos nos 
termos do Capítulo V, artigo 109 da Lei Federal n 8666/93.

11.2 - Os recursos deverão obedecer aos seguintes critérios: 
a) Serem dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, devidamente fundamentados e, se for o 
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correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da
nova fatura, devidamente corrigida. 
   
13.4 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

13.5 - Na nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciária) e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, em razão das retenções dos
valores no ato do pagamento.
  
13.6 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

13.7 - Para efetivação do pagamento, o licitante deverá apresentar cópia da Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GPS, do mês de execução do serviço ou do mês imediatamente anterior, exclusiva para as
obras/serviços, devidamente quitada e contendo em seu campo próprio, o número da Matrícula da obra no INSS
(Cadastro Específico do INSS). Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada,
incondicionalmente, a guia do próprio mês de execução da obra/serviço.

13.8 - O licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e
HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra
alguma irregularidade na documentação, poderá ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme entendimento do STJ e do TCU.

13.9 - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de eventos em conformidade com a planilha
orçamentária da proposta vencedora da licitação.

14 - REAJUSTAMENTO
14.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

14.2 - A parcela dos serviços a serem concluídas, após 12 (doze) meses de contrato, será reajustada pela
variação do IGP da FGV, tendo como referência o mês de apresentação da proposta.

14.3 - Para fins de aplicação do índice do IGP da FGV, aplicar-se-á a seguinte fórmula:
Fórmula: PR = V x L1/L0
Onde:
PR = parcela reajustada;
V = valo básico contratual, em real, relativo à parcela do serviço a ser reajustado;
L1 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGP-MF, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou outro
que vier a substituí-lo) relativo ao 12º (décimo segundo), 24º (vigésimo quarto), 36º (trigésimo sexto), etc, mês
após o mês da data de base de preços.
L0 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGP-MF, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou outro
que vier a substituí-lo) relativo ao mês da data base de preços.

14.4 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem em
atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável a contratada.

15 - PRAZO DE ASSINATURA E EXECUÇÃO
15.1 - Para execução dos serviços será firmado contrato de prestação de serviços, conforme Minuta constante
do Anexo I.

caso,acompanhados de documentação pertinente; 
b) Serem assinados por representante legal do licitante ou procurador com poderes específicos, hipótese em que 
deverá ser anexado o instrumento procuratório; 
c) Serem apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Domingos Martins no prazo legal, sendo que 
os que forem apresentados fora do prazo não serão conhecidos. 

11.3 - Não serão considerados os recursos que se basearem em aditamento ou modificações da proposta, bem 
como sobre matéria já decidida em recurso. 

11.4 - Interposto o recurso, será dado ciência aos licitantes abrangidos, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

12 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade 
superior para deliberação quanto à homologação e a adjudicação do objeto da licitação. 

13 - PAGAMENTO
13.1 - Para fins de pagamento, ao início de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o pagamento dos 
serviços executados no mês anterior.
13.1.1 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços, emitirá o boletim de medição do pagamento.
13.1.2. - O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes 
documentos:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/ES)
b) Matrícula da obra no INSS - Cadastro Específico do INSS (CEI).
13.1.3 - O requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para conferência e 
atestado da medição, e, posteriormente, será encaminhado ao setor competente para pagamento. 
13.1.4 - A medição será sempre efetuada sobre o total realizado no período, sendo que os eventos impugnados 
pela fiscalização não serão considerados, até a sua correção total.

13.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação de Documento Fiscal hábil, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas. 
13.2.1 -  Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 0,01% 
(zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.

13.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da 
nova fatura, devidamente corrigida. 

13.4 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

13.5 - Na nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciária) 
e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, em razão das retenções dos valores no ato do 
pagamento.

13.6 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente 
vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 
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15.2 - O prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este
fim. 
15.2.1 - Para efetivação da assinatura, a licitante vencedora deverá apresentar o comprovante de situação
regular perante o INSS (contribuições previdenciárias) e a CEF (FGTS).

15.3 -  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 a Administração Pública, sem prejuízo das demais
cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93.

15.4 -  O prazo máximo para início da obra fica fixado em 10(dez) dias úteis, contados da data do recebimento
da Ordem de Serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

15.5 - A contratada, antes de iniciar a obra, deverá prestar garantia do contrato, no valor de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.
15.5.1- A garantia será prestada em moeda corrente nacional,  Seguro-Garantia ou Fiança Bancária,
observando-se o disposto no artigo 56, § 1°, incisos I, II e III da Lei Federal n° 8.666/93.
15.5.2 - A garantia exigida pela Administração será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do
contrato e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.
15.5.3 - A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços,
mediante requerimento da Contratada.
15.6 - O prazo total para a execução da obra fica fixado em 60(sessenta) dias, contados da data do recebimento
da Ordem de Serviços, excluindo-se o dia do início, incluindo-se o vencimento. Somente iniciam ou vencem os
prazos estabelecidos em dia de expediente ou órgão contratante.

16 - FISCALIZAÇÃO
16.1 - A fiscalização da execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA será feita pelo contratante no local
da obra, através do engenheiro civil Saulo Soneghet Euclydes, matricula  6109  telefone: (27) 3268-3179,
endereço: Rua Bernardino Monteiro n° 85, Centro, Domingos Martins - ES, e-mail:
secobu@domingosmartins.es.gov.br, representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de
forma a fazer cumprir, rigorosamente, o Projeto, as condições do presente edital, a proposta e as cláusulas
contratuais.   
 
16.2 - A fiscalização administrativa objeto desta Concorrência, será feita pela sevidora Kristian Karla Vieira Santa
Clara Klein, matricula 005213, telefone: (27) 3268-3179, endereço: Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro,
Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as
condições do edital e as cláusulas contratuais.

16.3 - A fiscalização dos serviços será feita pela PMDM, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições
do presente termo de referência, a proposta e as cláusulas contratuais.

16.4 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será
exercida nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da
Contratada quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas
durante a execução da obra.  
 
16.5 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos do
Contrato, especialmente quanto aos projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as

13.7 - Para efetivação do pagamento, o licitante deverá apresentar cópia da Guia de Recolhimento da Previdência 
Social - GPS, do mês de execução do serviço ou do mês imediatamente anterior, exclusiva para as obras/serviços, 
devidamente quitada e contendo em seu campo próprio, o número da Matrícula da obra no INSS (Cadastro 
Específico do INSS). Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada, incondicionalmente, a guia 
do próprio mês de execução da obra/serviço.

13.8 - O licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra 
alguma irregularidade na documentação, poderá ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis, conforme entendimento do STJ e do TCU.

13.9 - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de eventos em conformidade com a planilha 
orçamentária da proposta vencedora da licitação.

14 - REAJUSTAMENTO
14.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

14.2 - A parcela dos serviços a serem concluídas, após 12 (doze) meses de contrato, será reajustada pela 
variação do IGP da FGV, tendo como referência o mês de apresentação da proposta.

14.3 - Para fins de aplicação do índice do IGP da FGV, aplicar-se-á a seguinte fórmula:
Fórmula: PR = V x L1/L0
Onde:
PR = parcela reajustada;
V = valo básico contratual, em real, relativo à parcela do serviço a ser reajustado;
L1 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGP-MF, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou outro 
que vier a substituí-lo) relativo ao 12º (décimo segundo), 24º (vigésimo quarto), 36º (trigésimo sexto), etc, mês 
após o mês da data de base de preços.
L0 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGP-MF, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou outro 
que vier a substituí-lo) relativo ao mês da data base de preços.

14.4 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem em 
atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável a contratada.

15 - PRAZO DE ASSINATURA E EXECUÇÃO
15.1 - Para execução dos serviços será firmado contrato de prestação de serviços, conforme Minuta constante do 
Anexo I.

15.2 - O prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este 
fim. 
15.2.1 - Para efetivação da assinatura, a licitante vencedora deverá apresentar o comprovante de situação regular 
perante o INSS (contribuições previdenciárias) e a CEF (FGTS).

15.3 -  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 
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medições dos serviços para efeito de pagamento de faturas, de substituição de materiais e alterações no
projeto, assim como participar de todos os atos que se fizerem  necessários para a fiel execução do serviço
contratado.  
 
16.6 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte das obras, não exime a
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao
atendimento das exigências legais.   

17 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
17.1 - A contratada obriga-se a desenvolver a obra objeto desta CONCORRÊNCIA sempre em regime de
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplo poder para atuar no sentido do fiel cumprimento do
contrato. 
 
17.2 - O representante da administração anotará em registro  próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 
17.3 - A contratada obriga-se a manter no local da realização da obra o seu responsável técnico, ou fazer-se
representar por engenheiro habilitado junto ao CREA, para dar execução ao contrato. 
 
17.4 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, em até 10 (dez) dias úteis, às
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução de materiais empregados.

18 - MEIO AMBIENTE
18.1 - A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.

18.2 - A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da
fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

18.3 - Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora sem ônus para a administração contratante:
a) Restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos
pelo órgão fiscalizador.
b) As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos ites 19.1 e 19.2.

18.4 - As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela Prefeitura, serão
descontadas dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente.

19.8 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO;
19.8.1 - Os serviços serão recebidos, conforme o Artigo da Lei Federal Nº 8.666/93:
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

19 - SANÇÕES
19.1 - A recusa da contratada em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o

direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual ou declaração de inidoneidade para de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais 
cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93.

15.4 -  O prazo máximo para início da obra fica fixado em 10(dez) dias úteis, contados da data do recebimento da 
Ordem de Serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

15.5 - A contratada, antes de iniciar a obra, deverá prestar garantia do contrato, no valor de 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato.

15.5.1- A garantia será prestada em moeda corrente nacional,  Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, observando-
se o disposto no artigo 56, § 1°, incisos I, II e III da Lei Federal n° 8.666/93.

15.5.2 - A garantia exigida pela Administração será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do 
contrato e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

15.5.3 - A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, 
mediante requerimento da Contratada.

15.6 - O prazo total para a execução da obra fica fixado em 60(sessenta) dias, contados da data do recebimento 
da Ordem de Serviços, excluindo-se o dia do início, incluindo-se o vencimento. Somente iniciam ou vencem os 
prazos estabelecidos em dia de expediente ou órgão contratante.

16 - FISCALIZAÇÃO
16.1 - A fiscalização da execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA será feita pelo contratante no local 
da obra, através do engenheiro civil Saulo Soneghet Euclydes, matricula  6109  telefone: (27) 3268-3179, 
endereço: Rua Bernardino Monteiro n° 85, Centro, Domingos Martins - ES, e-mail: 
secobu@domingosmartins.es.gov.br, representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de 
forma a fazer cumprir, rigorosamente, o Projeto, as condições do presente edital, a proposta e as cláusulas 
contratuais.   

16.2 - A fiscalização administrativa objeto desta Concorrência, será feita pela sevidora Kristian Karla Vieira 
Santa Clara Klein, matricula 005213, telefone: (27) 3268-3179, endereço: Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, 
Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as 
condições do edital e as cláusulas contratuais.

16.3 - A fiscalização dos serviços será feita pela PMDM, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições do 
presente termo de referência, a proposta e as cláusulas contratuais.

16.4 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será exercida 
nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada 
quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas durante a 
execução da obra.  

16.5 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos do 
Contrato, especialmente quanto aos projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as 
medições dos serviços para efeito de pagamento de faturas, de substituição de materiais e alterações no projeto, 
assim como participar de todos os atos que se fizerem  necessários para a fiel execução do serviço contratado.  
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descumprimento total das obrigações, sujeitando-se às penalidades legalmente previstas no item 20.2. 
   
19.2 - Pela  inexecução total ou parcial do contrato, bem como o atraso injustificado na realização dos serviços,
a  administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções, observadas as
disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8666/93: 
19.2.1 - Advertência; 
19.2.2- Multa pelo atraso no prazo de execução dos serviços até  o décimo dia, calculada pela fórmula:   M=

  0,3%  x C x D, Onde:M= valor da multa,       C= valor da obrigaçãoD= número de dias em atraso 
 
19.2.3 - Multa de  10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato: 
a) para atrasos superiores a 10 (dez) dias; 
b) pelo descumprimento de outros itens deste edital, de quaisquer cláusulas contratuais e/ou da proposta 
apresentada; 
   
19.2.4 - Suspensão  temporária  de  participar em  licitação e impedimento para contratar com  a Administração
Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos; 
 
19.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos da punição,  ou  até  que  seja  promovida a reabilitação  perante  a  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  no  item anterior. 
   
19.3 - As multas previstas  dos subitens 19.2.2 e 19.2.3 serão cobradas mediante descontos no pagamento
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
   
19.4 - As  sanções  previstas  nos subitens  20.2.1,  20.2.4  e  20.2.5  deste  item poderão ser aplicadas
juntamente com as dos subitens 20.2.2 e 20.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com exceção  da  pena  de declaração  de inidoneidade, hipótese em
que é facultada a defesa, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

19.5 - A aplicação das sanções e penalidades, serão feitas de acordo com o previsto na Instrução Normativa SCI
N° 008/2018.

20 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES
20.1 - As responsabilidades das partes constam na minuta do Contrato que será firmado com a licitante
vencedora, nos termos da minuta constante no Anexo I.

21 - VISITA TECNICA
21.1 - Considerando ser a referida obra continuidade de serviços executados por outra empresa, sugerimos aos
pretensores realizar a visita técnica a fim de conhecer as condições, local da obra, os dados dos serviços a
serem realizados e de todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento dos serviços, visto que não
serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento, falha ou erro por parte do proponente, quando da
prestação dos serviços.
21.1.1 - A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone 3268-3193,  no horário de 8:00 às 11:30 e das 13:00
às 17:00, com antecedência mínima de 24 horas, para que o responsável pelo acompanhamento possa se
programar.
21.1.2 - A visita deverá ser realizada em até 48 horas antes da data agendada para a entrega das propostas.

21.2 - Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, declarar que tem
conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, nos moldes da declaração
constante do ANEXO VII deste Edital.

16.6 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte das obras, não exime a 
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao 
atendimento das exigências legais.   

17 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
17.1 - A contratada obriga-se a desenvolver a obra objeto desta CONCORRÊNCIA sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplo poder para atuar no sentido do fiel cumprimento do 
contrato. 

17.2 - O representante da administração anotará em registro  próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

17.3 - A contratada obriga-se a manter no local da realização da obra o seu responsável técnico, ou fazer-se 
representar por engenheiro habilitado junto ao CREA, para dar execução ao contrato. 

17.4 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, em até 10 (dez) dias úteis, às expensas, 
no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução de materiais empregados.

18 - MEIO AMBIENTE
18.1 - A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente, 
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.

18.2 - A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da 
fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

18.3 - Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora sem ônus para a administração contratante:
a) Restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos pelo 
órgão fiscalizador.
b) As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos ites 19.1 e 19.2.

18.4 - As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela Prefeitura, serão 
descontadas dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente.

19.8 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO;
19.8.1 - Os serviços serão recebidos, conforme o Artigo da Lei Federal Nº 8.666/93:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

19 - SANÇÕES
19.1 - A recusa da contratada em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o 
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21.3 - Local da Obra
21.3.1 - Na localidade de São Bento do Aracê, Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES.

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - A licitante que quiser fazer-se representar no certame deverá atender às condições para credenciamento,
conforme disposto no Anexo VI.

22.2 - Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a
Administração poderá revogar a presente licitação; devendo anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 59 da lei nº 8.666/93.

22.3 - 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.  
    
22.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a Prefeitura Municipal de Domingos
Martins, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.  
        
22.5 - A Comissão Permanente de Licitação solicita aos licitantes o comparecimento às reuniões a fim de agilizar
os trabalhos.  
   
22.6 - Não serão levados em consideração pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins, tanto na fase de
classificação como na fase posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não
tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas. Em hipótese alguma serão aceitos
entendimentos verbais entre as partes.  
    
22.7 - Caso as datas previstas para realização desta licitação sejam declaradas feriados ou ponto facultativo e
não havendo ratificação de convocação, será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e  hora
prevista.  
    
22.8 - É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo aceita inclusão de qualquer documento ou
informação após a hora prevista  para recebimento dos envelopes.  

22.9 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações e
pela Lei Complementar 123/2006, independente da transcrição das normas vigentes.
    
22.10 - Informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de
Domingos Martins, localizada na Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins - ES, ou pelo telefone
(27) 3268-3214, FAX (27) 3268-3179, no horário de 08h às 11h e das 13h às 16 h. 

23 - FORO
23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos Martins para dirimir controvérsias decorrentes deste certame,
renunciado-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24 - ANEXOS
24.1 - Constituem anexos deste Edital: 
a) Anexo I - Minuta do Contrato
b) Anexo II - Declaração de que aceita as condições do Edital

descumprimento total das obrigações, sujeitando-se às penalidades legalmente previstas no item 20.2. 

19.2 - Pela  inexecução total ou parcial do contrato, bem como o atraso injustificado na realização dos serviços, a  
administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções, observadas as 
disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8666/93: 
19.2.1 - Advertência; 
19.2.2- Multa pelo atraso no prazo de execução dos serviços até  o décimo dia, calculada pela fórmula:   M= 
0,3%  x C x D, Onde: M= valor da multa,       C= valor da obrigação D= número de dias em atraso 

19.2.3 - Multa de  10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato: 
a) para atrasos superiores a 10 (dez) dias;
b) pelo descumprimento de outros itens deste edital, de quaisquer cláusulas contratuais e/ou da proposta  
apresentada; 

19.2.4 - Suspensão  temporária  de  participar em  licitação e impedimento para contratar com  a Administração 
Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos; 

19.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos da punição,  ou  até  que  seja  promovida a reabilitação  perante  a  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  no  item anterior. 

19.3 - As multas previstas  dos subitens 19.2.2 e 19.2.3 serão cobradas mediante descontos no pagamento 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

19.4 - As  sanções  previstas  nos subitens  20.2.1,  20.2.4  e  20.2.5  deste  item poderão ser aplicadas 
juntamente com as dos subitens 20.2.2 e 20.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com exceção  da  pena  de declaração  de inidoneidade, hipótese em que é 
facultada a defesa, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

19.5 - A aplicação das sanções e penalidades, serão feitas de acordo com o previsto na Instrução Normativa SCI 
N° 008/2018.

20 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES
20.1 - As responsabilidades das partes constam na minuta do Contrato que será firmado com a licitante 
vencedora, nos termos da minuta constante no Anexo I.

21 - VISITA TECNICA
21.1 - Considerando ser a referida obra continuidade de serviços executados por outra empresa, sugerimos aos 
pretensores realizar a visita técnica a fim de conhecer as condições, local da obra, os dados dos serviços a serem 
realizados e de todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento dos serviços, visto que não serão 
admitidas quaisquer alegações de desconhecimento, falha ou erro por parte do proponente, quando da prestação 
dos serviços.
21.1.1 - A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone 3268-3193,  no horário de 8:00 às 11:30 e das 13:00 
às 17:00, com antecedência mínima de 24 horas, para que o responsável pelo acompanhamento possa se 
programar.
21.1.2 - A visita deverá ser realizada em até 48 horas antes da data agendada para a entrega das propostas.
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c) Anexo III - Declaração referente a fato superveniente
d) Anexo IV - Declaração de cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal
e) Anexo V - Declaração referente à condição de ME ou EPP
f) Anexo VI - Carta Credencial - Condições para Credenciamento
g) Anexo VII - Declaração de conhecimento do local da obra
h) Anexo VIII -  Declaração de capacidade operacional
i) Anexo IX - Declaração de desistência de recurso
j) Anexo X - Termo de Referência 
k) Anexo XI - Planilha Orçamentária
l) Anexo XII - Cronograma Físico Financeiro
m) Anexo XIII - Projeto

Domingos Martins - ES, 29 de julho de 2019

ROGÉRIO ALDEMIR DA PENHA
Presidente da CPL

21.2 - Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, declarar que tem 
conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, nos moldes da declaração 
constante do ANEXO VII deste Edital.

21.3 - Local da Obra
21.3.1 - Na localidade de São Bento do Aracê, Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES.

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - A licitante que quiser fazer-se representar no certame deverá atender às condições para credenciamento, 
conforme disposto no Anexo VI.

22.2 - Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a 
Administração poderá revogar a presente licitação; devendo anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da lei nº 8.666/93.

22.3 - 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.  

  
22.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.  

    
22.5 - A Comissão Permanente de Licitação solicita aos licitantes o comparecimento às reuniões a fim de agilizar 
os trabalhos.  

  
22.6 - Não serão levados em consideração pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins, tanto na fase de 
classificação como na fase posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham 
sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais 
entre as partes.  

  
22.7 - Caso as datas previstas para realização desta licitação sejam declaradas feriados ou ponto facultativo e não 
havendo ratificação de convocação, será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e  hora 
prevista.  

  
22.8 - É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo aceita inclusão de qualquer documento ou 
informação após a hora prevista  para recebimento dos envelopes.  

22.9 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações e pela 
Lei Complementar 123/2006, independente da transcrição das normas vigentes.

  
22.10 - Informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins, localizada na Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins - ES, ou pelo telefone 
(27) 3268-3214, FAX (27) 3268-3179, no horário de 08h às 11h e das 13h às 16 h. 

23 - FORO
23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos Martins para dirimir controvérsias decorrentes deste 
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certame, renunciado-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24 - ANEXOS
24.1 - Constituem anexos deste Edital:
a) Anexo I - Minuta do Contrato
b) Anexo II - Declaração de que aceita as condições do Edital
c) Anexo III - Declaração referente a fato superveniente
d) Anexo IV - Declaração de cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal
e) Anexo V - Declaração referente à condição de ME ou EPP
f) Anexo VI - Carta Credencial - Condições para Credenciamento
g) Anexo VII - Declaração de conhecimento do local da obra
h) Anexo VIII -  Declaração de capacidade operacional
i) Anexo IX - Declaração de desistência de recurso
j) Anexo X - Termo de Referência 
k) Anexo XI - Planilha Orçamentária
l) Anexo XII - Cronograma Físico Financeiro
m) Anexo XIII - Projeto

Domingos Martins - ES, 29 de julho de 2019

ROGÉRIO ALDEMIR DA PENHA
Presidente da CPL
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA
________________________________________  
  
  O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF n.º
27.150.556/0001-10, por seu órgão administrativo a Prefeitura Municipal, com sede na rua Bernardino Monteiro,
n.º 22, Centro, Domingos Martins - ES, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Municipal, Wanzete Kruger,
brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n.º 488.147.097-34 , residente na Rua Adolpho Hulle, 81, -
Centro, Domingos Martins - ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a firma XXXXXXXXXXX, localizada na
XXXXXXXX (logradouro), inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXX,
nacionalidade, estado civil, profissão, número de registro, portador do CPF nº XXXXXXXX e RG nº XXXXXX,
residente na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente contrato, nos termos
da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de acordo com os termos da
CONCORRÊNCIA n.º 000001/2019, parte integrante deste contrato, independente de transcrição, com a Proposta
apresentada pela CONTRATADA ficando, porém ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas
que contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes:  
  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto  
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução de obra de Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten
Peterli, localizado em São Bento do Aracê, Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme
Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas,
conforme planilha, projetos e cronograma físico financeiro, especificações técnicas,  constante na
CONCORRÊNCIA nº 000001/2019. 

     ItemDescriçãoQuantUnitTOTAL
     
     

  
CLAUSULA SEGUNDA - Do Prazo  
2.1 - O prazo para execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do recebimento
da ordem de serviços, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, devidamente justificado.  

2.2 - A vigência contratual será de 12 (meses) dias, a partir da data da assinatura do contrato.

2.3 - Em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço a contrata deverá entregar na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra devidamente
quitada.

  
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço  
3.1 - O preço total dos serviços objeto deste Contrato é de R$ XXXX (valor por extenso), fixo e irreajustável, de
acordo com a proposta comercial contida no Processo Licitatório - CONCORRÊNCIA nº 000001/2019.
  

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento  
4.1 - Para fins de pagamento, ao início de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o pagamento
dos serviços executados no mês anterior.
4.1.1 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços, emitirá o boletim de medição do pagamento.

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA 
________________________________________  
  
  O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF n.º 
27.150.556/0001-10, por seu órgão administrativo a Prefeitura Municipal, com sede na rua Bernardino Monteiro, 
n.º 22, Centro, Domingos Martins - ES, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Municipal, Wanzete Kruger, 
brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n.º 488.147.097-34 , residente na Rua Adolpho Hulle, 81, -
Centro, Domingos Martins - ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a firma XXXXXXXXXXX, localizada na 
XXXXXXXX (logradouro), inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXX, 
nacionalidade, estado civil, profissão, número de registro, portador do CPF nº XXXXXXXX e RG nº XXXXXX, 
residente na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente contrato, nos termos da 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de acordo com os termos da CONCORRÊNCIA n.º 
000001/2019, parte integrante deste contrato, independente de transcrição, com a Proposta apresentada pela 
CONTRATADA ficando, porém ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as 
disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes:  
  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto  
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução 
de obra de Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, 
localizado em São Bento do Aracê, Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo 
de Compromisso PAC2 8769/2014, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, 
projetos e cronograma físico financeiro, especificações técnicas,  constante na CONCORRÊNCIA nº 000001/2019. 

Item Descrição Quant Unit TOTAL

  
CLAUSULA SEGUNDA - Do Prazo  
2.1 - O prazo para execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do recebimento da 
ordem de serviços, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, devidamente justificado.  

2.2 - A vigência contratual será de 12 (meses) dias, a partir da data da assinatura do contrato.

2.3 - Em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço a contrata deverá entregar na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra devidamente 
quitada.

  
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço  
3.1 - O preço total dos serviços objeto deste Contrato é de R$ XXXX (valor por extenso), fixo e irreajustável, de 
acordo com a proposta comercial contida no Processo Licitatório - CONCORRÊNCIA nº 000001/2019.
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4.1.2. - O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes
documentos:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/ES)
b) Matrícula da obra no INSS - Cadastro Específico do INSS (CEI).
4.1.3 - O requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para conferência
e atestado da medição, e, posteriormente, será encaminhado ao setor competente para pagamento. 
4.1.4 - A medição será sempre efetuada sobre o total realizado no período, sendo que os eventos impugnados
pela fiscalização não serão considerados, até a sua correção total.

4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação de Documento Fiscal hábil, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas. 
4.2.1 -  Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 0,01%
(zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.
 
4.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da
nova fatura, devidamente corrigida. 
   
4.4 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

4.5 - Na nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciária)
e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, em razão das retenções dos valores no ato
do pagamento.
  
4.6 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

4.7 - Para efetivação do pagamento, o licitante deverá apresentar cópia da Guia de Recolhimento da Previdência
Social - GPS, do mês de execução do serviço ou do mês imediatamente anterior, exclusiva para as
obras/serviços, devidamente quitada e contendo em seu campo próprio, o número da Matrícula da obra no INSS
(Cadastro Específico do INSS). Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada,
incondicionalmente, a guia do próprio mês de execução da obra/serviço.

4.8 - O licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e
HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra
alguma irregularidade na documentação, poderá ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme entendimento do STJ e do TCU.

4.9 - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de eventos em conformidade com a planilha
orçamentária da proposta vencedora da licitação.

CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária  
5.1 - As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária
080001.1236500183.019-44905100000 - Ficha 233 - Reserva 354, constante no Orçamento da Prefeitura
Municipal de Domingos Martins para o exercício de 2018, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte, Termo de Compromisso PAC2 8769/2014.
  

CLÁUSULA SEXTA - Do Reajustamento  
6.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento  
4.1 - Para fins de pagamento, ao início de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o pagamento dos 
serviços executados no mês anterior.
4.1.1 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços, emitirá o boletim de medição do pagamento.
4.1.2. - O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes 
documentos:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/ES)
b) Matrícula da obra no INSS - Cadastro Específico do INSS (CEI).
4.1.3 - O requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para conferência e 
atestado da medição, e, posteriormente, será encaminhado ao setor competente para pagamento. 
4.1.4 - A medição será sempre efetuada sobre o total realizado no período, sendo que os eventos impugnados pela 
fiscalização não serão considerados, até a sua correção total.

4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação de Documento Fiscal hábil, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas. 
4.2.1 -  Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 0,01% (zero 
vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.

4.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 

4.4 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 
lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

4.5 - Na nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e 
ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, em razão das retenções dos valores no ato do 
pagamento.

4.6 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada 
à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

4.7 - Para efetivação do pagamento, o licitante deverá apresentar cópia da Guia de Recolhimento da Previdência 
Social - GPS, do mês de execução do serviço ou do mês imediatamente anterior, exclusiva para as obras/serviços, 
devidamente quitada e contendo em seu campo próprio, o número da Matrícula da obra no INSS (Cadastro 
Específico do INSS). Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada, incondicionalmente, a guia 
do próprio mês de execução da obra/serviço.

4.8 - O licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra 
alguma irregularidade na documentação, poderá ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis, conforme entendimento do STJ e do TCU.

4.9 - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de eventos em conformidade com a planilha 
orçamentária da proposta vencedora da licitação.

CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária  
5.1 - As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 
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6.2 - A parcela dos serviços a serem concluídas, após 12 (doze) meses de contrato, será reajustada pela
variação do IGP da FGV, tendo como referência o mês de apresentação da proposta.

6.3 - Para fins de aplicação do índice do IGP da FGV, aplicar-se-á a seguinte fórmula:
Fórmula: PR = V x L1/L0
Onde:
PR = parcela reajustada;
V = valo básico contratual, em real, relativo à parcela do serviço a ser reajustado;
L1 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGPM da FGV, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou
outro que vier a substituí-lo) relativo ao 12º (décimo segundo), 24º (vigésimo quarto), 36º (trigésimo sexto), etc,
mês após o mês da data de base de preços.
L0 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGPM da FGV, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou
outro que vier a substituí-lo) relativo ao mês da data base de preços.

6.4 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem em
atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável a contratada.

CLAUSULA SÉTIMA - Responsabilidade da Contratada  
7.1 -  A Contratada se obriga, entre outros a: 
a) Receber Ordem de Serviços encaminhada pelo contratante;

b) Executar o serviço observado o prazo de estabelecido e as suas especificações;

c) Manter durante a vigência do contrato as mesmas condições da contratação;

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de
acordo com o Art. 65 § 1° da Lei 8.866/93;

e) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes com os seus empregados em serviço, por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades ora
contratadas, tomando medidas necessárias ao atendimento do empregado;
f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadaa à execução da presente contratação, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência.

g) Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a relação nominal
de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a
data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, em caso de
substituição de qualquer empregado; 
 
h) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da lei, independentemente do recebimento da fatura; 
 
i) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme
preceituado pelas Normas de Segurança do Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil-ES; 
 
j) Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessário à execução da Obra contratada, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverão ser de qualidade comprovada;
 
l) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante, a
comprovação de efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a
apresentação de Certidões negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados; 

080001.1236500183.019-44905100000 - Ficha 233 - Reserva 354, constante no Orçamento da Prefeitura Municipal 
de Domingos Martins para o exercício de 2018, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Termo 
de Compromisso PAC2 8769/2014.
  

CLÁUSULA SEXTA - Do Reajustamento  
6.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

6.2 - A parcela dos serviços a serem concluídas, após 12 (doze) meses de contrato, será reajustada pela variação 
do IGP da FGV, tendo como referência o mês de apresentação da proposta.

6.3 - Para fins de aplicação do índice do IGP da FGV, aplicar-se-á a seguinte fórmula:
Fórmula: PR = V x L1/L0
Onde:
PR = parcela reajustada;
V = valo básico contratual, em real, relativo à parcela do serviço a ser reajustado;
L1 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGPM da FGV, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou 
outro que vier a substituí-lo) relativo ao 12º (décimo segundo), 24º (vigésimo quarto), 36º (trigésimo sexto), etc, 
mês após o mês da data de base de preços.
L0 = Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGPM da FGV, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (ou 
outro que vier a substituí-lo) relativo ao mês da data base de preços.

6.4 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem em atraso, 
conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável a contratada.

CLAUSULA SÉTIMA - Responsabilidade da Contratada  
7.1 -  A Contratada se obriga, entre outros a: 
a) Receber Ordem de Serviços encaminhada pelo contratante;

b) Executar o serviço observado o prazo de estabelecido e as suas especificações;

c) Manter durante a vigência do contrato as mesmas condições da contratação;

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de acordo 
com o Art. 65 § 1° da Lei 8.866/93;

e) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes com os seus empregados em serviço, por tudo quanto as leis 
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades ora 
contratadas, tomando medidas necessárias ao atendimento do empregado;
f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadaa 
à execução da presente contratação, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

g) Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a relação nominal de 
empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data 
da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, em caso de substituição de 
qualquer empregado; 

h) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da lei, independentemente do recebimento da fatura; 
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m) Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em
relação a higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e
proteção individual a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato; 
 
n) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência a
Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 
 
o) Executar o serviço ajustado nos termos do Edital; 
 
p) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho;
 
q)  Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. 
 
7.1.1 - A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada, implicará na retenção dos
pagamentos devidos pela Prefeitura, até que seja efetuada a regularização.  
 
7.2 - Todas as despesas inerentes aos serviços prestados são de responsabilidade da contratada tais como:
combustível, peças, acessórios, seguros, salários, encargos sociais e outros relacionados ao objeto deste
Contrato.   
   
7.3 - A Contratada assume total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes
da execução dos serviços, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na
execução dos serviços.   
   
7.4 - A eventual aceitação da obra por parte do contratante não eximirá a contratada da responsabilidade
decorrente de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da contratada.   
     
7.5 - A contratada se compromete a apresentar os seguintes documentos junto à medição:   
a) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo GEFIP;   
b) Comprovante de recolhimento do INSS e FGTS dos empregados constantes na Relação de Empregados da
Obra, referente ao mês imediatamente anterior ao mês a que se refere a medição.    
   
7.6 - A não-apresentação dos documentos relacionados no subitem 7.5 implicará no bloqueio da medição.   

7.7 - Caso haja alguma irregularidade nos serviços executados, a Contratada deverá repará-lo sem gerar novos
custos para a Municipalidade.

7.8 - A Contratada será responsável pela execução total  dos serviços pelo preço proposto e aceito pela
Contratante.

7.9 - A Contratada deverá executar os serviços conforme solicitado pela Prefeitura Municipal de Domingos
Martins.

CLÁUSULA OITAVA - Obrigações da Contratante
8.1 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência e do instrumento
contratual. 

i) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme 
preceituado pelas Normas de Segurança do Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil-ES; 

j) Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessário à execução da Obra contratada, sejam eles 
industriais ou domésticos, os quais deverão ser de qualidade comprovada;

l) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante, a comprovação 
de efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de 
Certidões negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados; 

m) Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em 
relação a higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e 
proteção individual a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo 
estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato; 

n) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência a 
Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 

o) Executar o serviço ajustado nos termos do Edital; 

p) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, por pessoas 
integrantes de suas equipes de trabalho;

q)  Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

7.1.1 - A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada, implicará na retenção dos pagamentos 
devidos pela Prefeitura, até que seja efetuada a regularização.  

7.2 - Todas as despesas inerentes aos serviços prestados são de responsabilidade da contratada tais como: 
combustível, peças, acessórios, seguros, salários, encargos sociais e outros relacionados ao objeto deste Contrato.   
   
7.3 - A Contratada assume total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da 
execução dos serviços, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes 
de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução dos 
serviços.   
   
7.4 - A eventual aceitação da obra por parte do contratante não eximirá a contratada da responsabilidade 
decorrente de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, 
circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da contratada.   
     
7.5 - A contratada se compromete a apresentar os seguintes documentos junto à medição:   
a) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo GEFIP;   
b) Comprovante de recolhimento do INSS e FGTS dos empregados constantes na Relação de Empregados da 
Obra, referente ao mês imediatamente anterior ao mês a que se refere a medição.    
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8.2 - Comunicar a contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na execução dos
serviços, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de irregularidade, para a
imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas eventualmente ocorridos.

8.3 Dirimir, por intermédio do fiscal dos serviços, as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços.   

CLÁUSULA NONA -  Das Sanções Administrativas e Rescisão  
9.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados, bem como o atraso injustificado, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, observada as disposições contidas nos artigos
86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93:  
I - Multa de Mora;

II - Multa Compensatória;

III - Advertência;  
  
IV - Suspensão temporária para participar em licitação e contratar com a Administração, pelo período máximo
de 02 (dois) anos;
  
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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 no item anterior.

9.2 -  A multa de mora é punição de caráter pecuniário e será aplicada no caso de atraso injustificado na
execução total ou parcial do contrato (entrega de bens ou prestação de serviço), correspondendo ao percentual
de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor previsto no item 9.2.1, limitado a 30 (trinta) dias.
9.2.1 - A base de cálculo será o valor total contratado, em se tratando de entrega única, e o valor da parcela em
mora, no caso de entrega parcelada;
9.2.2 -  No cálculo de apuração do valor referente à penalidade de multa, deverão ser incluídos os dias de início,
primeiro dia útil após o vencimento da obrigação, e de efetivo adimplemento contratual;
9.2.3 - Será automaticamente dispensada do procedimento de que trata este ato, e de cobrança, a mora que
possa ensejar multa inferior a 0,02% do valor previsto no inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei Federal nº
8.666/93;
9.2.4 - A dispensa prevista no parágrafo anterior será formalizada nos autos do processo, inclusive com a
informação do cálculo da multa pelo órgão responsável pela condução do procedimento de aplicação da
penalidade.

9.3 - A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da obrigação pactuada sujeitará a contratada às
sanções previstas nos incisos II, III, IV e V do item 9.1.
9.3.1 - As sanções previstas nos incisos III, IV e V do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com as dos
incisos I e II do mesmo item.

9.4 - A sanção estabelecida no inciso II (multa compensatória) do item 9.1 será aplicada por descumprimento
total ou parcial das obrigações contratuais. Possui caráter indenizatório, cujo objetivo é compensar a
Administração pelos prejuízos causados e obedecerá às seguintes disposições: 
 

I - O atraso injustificado e superior ao previsto no item 9.2 caput (30 dias) será considerado inexecução
contratual total ou parcial, sujeitando o infrator à cobrança, além de multa moratória, de multa compensatória
de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto no subitem 9.2.1 do item 9.2, ensejando, ainda, a rescisão do

7.6 - A não-apresentação dos documentos relacionados no subitem 7.5 implicará no bloqueio da medição.   

7.7 - Caso haja alguma irregularidade nos serviços executados, a Contratada deverá repará-lo sem gerar novos 
custos para a Municipalidade.

7.8 - A Contratada será responsável pela execução total  dos serviços pelo preço proposto e aceito pela 
Contratante.

7.9 - A Contratada deverá executar os serviços conforme solicitado pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

CLÁUSULA OITAVA - Obrigações da Contratante
8.1 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência e do instrumento 
contratual. 

8.2 - Comunicar a contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na execução dos 
serviços, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de irregularidade, para a 
imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas eventualmente ocorridos.

8.3 Dirimir, por intermédio do fiscal dos serviços, as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços.   

CLÁUSULA NONA -  Das Sanções Administrativas e Rescisão  
9.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados, bem como o atraso injustificado, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, observada as disposições contidas nos artigos 86 
a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93:  
I - Multa de Mora;

II - Multa Compensatória;

III - Advertência;  
  
IV - Suspensão temporária para participar em licitação e contratar com a Administração, pelo período máximo de 
02 (dois) anos;
  
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
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 no item anterior.

9.2 -  A multa de mora é punição de caráter pecuniário e será aplicada no caso de atraso injustificado na execução 
total ou parcial do contrato (entrega de bens ou prestação de serviço), correspondendo ao percentual de 0,3% 
(três décimos por cento) ao dia sobre o valor previsto no item 9.2.1, limitado a 30 (trinta) dias.
9.2.1 - A base de cálculo será o valor total contratado, em se tratando de entrega única, e o valor da parcela em 
mora, no caso de entrega parcelada;
9.2.2 -  No cálculo de apuração do valor referente à penalidade de multa, deverão ser incluídos os dias de início, 
primeiro dia útil após o vencimento da obrigação, e de efetivo adimplemento contratual;
9.2.3 - Será automaticamente dispensada do procedimento de que trata este ato, e de cobrança, a mora que 
possa ensejar multa inferior a 0,02% do valor previsto no inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei Federal nº 
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contrato;
II - Poderá ser estabelecida multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 9.2.1 do item 9.2,
dobrável na reincidência, por inexecução, no todo ou em parte, de qualquer item pactuado;

9.5 - A advertência é a reprimenda escrita aplicada ao contratado pelo cometimento de pequenas faltas ou faltas
levíssimas, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízo significativo à completa execução do contrato,
objetiva induzir o particular a cumprir regularmente o que foi pactuado e cientificar de que a reincidência
importa em pena mais severa. Pode ser cumulada com multa, mas não com as demais penalidades (suspensão
temporária e declaração de inidoneidade);

9.6 - Não há uma regra ou ordem específica para a aplicação das sanções acima previstas, no entanto, deverão
ser observados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma que sejam aplicadas penalidades
efetivamente proporcionais a gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais.
9.6.1 - A decisão da autoridade administrativa deverá ser fundamentada e motivada sob pena de invalidação.
Motivação não pode ser confundida com fundamentação. Esta é a adequação ao dispositivo legal, enquanto
aquela corresponde às razões de fato e de direito que justificam a decisão apresentada. 
9.6.2 - A punição ao particular está sujeita ao controle do Judiciário.

9.7 - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 enseja a rescisão
administrativa do contrato.
9.7.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa;
9.7.2 - Os casos de rescisão contratual administrativa ou amigável serão precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente;
9.7.3 - A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XI do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, acarreta as consequências previstas nos incisos II, III e IV do Art. 87
da mesma Lei, sem prejuízo das demais sanções previstas;
9.7.4 - Nos casos em que reste totalmente demonstrado que o não recebimento do bem ou serviço contratado
por parte da Administração acarrete prejuízo ainda maior ao Órgão, estando a contratada incidindo em
inexecução, poderá a autoridade competente, excepcionalmente, desde que circunstanciado e fundamentado,
deixar de aplicar a rescisão contratual, sem prejuízo dos demais instrumentos legais que assegurem o estrito
cumprimento dos termos contratuais;
9.7.5 - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Administração utilizar as prerrogativas
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, inciso XI, ou promover nova licitação.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA - Do meio ambiente 
10.1 - A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.  
  
10.2 - A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da
fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.  
  
10.3 - Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora sem ônus para a administração contratante:  
a) Restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos
pelo órgão fiscalizador.  
b) As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos itens 9.1 e 9.2.  
  
10.4 - As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela Prefeitura, serão
descontados dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Fiscalização  

8.666/93;
9.2.4 - A dispensa prevista no parágrafo anterior será formalizada nos autos do processo, inclusive com a 
informação do cálculo da multa pelo órgão responsável pela condução do procedimento de aplicação da 
penalidade.

9.3 - A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da obrigação pactuada sujeitará a contratada às sanções 
previstas nos incisos II, III, IV e V do item 9.1.
9.3.1 - As sanções previstas nos incisos III, IV e V do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com as dos 
incisos I e II do mesmo item.

9.4 - A sanção estabelecida no inciso II (multa compensatória) do item 9.1 será aplicada por descumprimento total 
ou parcial das obrigações contratuais. Possui caráter indenizatório, cujo objetivo é compensar a Administração 
pelos prejuízos causados e obedecerá às seguintes disposições: 

I - O atraso injustificado e superior ao previsto no item 9.2 caput (30 dias) será considerado inexecução contratual 
total ou parcial, sujeitando o infrator à cobrança, além de multa moratória, de multa compensatória de 10% (dez 
por cento) sobre o valor previsto no subitem 9.2.1 do item 9.2, ensejando, ainda, a rescisão do contrato;
II - Poderá ser estabelecida multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 9.2.1 do item 9.2, 
dobrável na reincidência, por inexecução, no todo ou em parte, de qualquer item pactuado;

9.5 - A advertência é a reprimenda escrita aplicada ao contratado pelo cometimento de pequenas faltas ou faltas 
levíssimas, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízo significativo à completa execução do contrato, 
objetiva induzir o particular a cumprir regularmente o que foi pactuado e cientificar de que a reincidência importa 
em pena mais severa. Pode ser cumulada com multa, mas não com as demais penalidades (suspensão temporária 
e declaração de inidoneidade);

9.6 - Não há uma regra ou ordem específica para a aplicação das sanções acima previstas, no entanto, deverão 
ser observados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma que sejam aplicadas penalidades 
efetivamente proporcionais a gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais.
9.6.1 - A decisão da autoridade administrativa deverá ser fundamentada e motivada sob pena de invalidação. 
Motivação não pode ser confundida com fundamentação. Esta é a adequação ao dispositivo legal, enquanto aquela 
corresponde às razões de fato e de direito que justificam a decisão apresentada. 
9.6.2 - A punição ao particular está sujeita ao controle do Judiciário.

9.7 - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 enseja a rescisão 
administrativa do contrato.
9.7.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa;
9.7.2 - Os casos de rescisão contratual administrativa ou amigável serão precedidos de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente;
9.7.3 - A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XI do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, acarreta as consequências previstas nos incisos II, III e IV do Art. 87 da 
mesma Lei, sem prejuízo das demais sanções previstas;
9.7.4 - Nos casos em que reste totalmente demonstrado que o não recebimento do bem ou serviço contratado por 
parte da Administração acarrete prejuízo ainda maior ao Órgão, estando a contratada incidindo em inexecução, 
poderá a autoridade competente, excepcionalmente, desde que circunstanciado e fundamentado, deixar de aplicar 
a rescisão contratual, sem prejuízo dos demais instrumentos legais que assegurem o estrito cumprimento dos 
termos contratuais;
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11.1 - A fiscalização de execução dos serviços objeto deste Contrato será feita pelo contratante através do
engenheiro Saulo Soneghet Euclydes, matrícula 6109, telefone: (27) 3268-3193, endereço: Rua Bernardino
Monteiro n° 85, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br, de forma a fazer
cumprir, rigorosamente, o Projeto, as condições do presente edital, a proposta e as cláusulas contratuais.    
 
11.2 - A fiscalização administrativa objeto desta Concorrência, será feita pela sevidora Kristian Karla Vieira Santa
Clara Klein, matricula 005213, telefone: (27) 3268-3179, endereço: Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro,
Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as
condições do edital e as cláusulas contratuais.

11.3 - A fiscalização dos serviços será feita pela PMDM, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, o Projeto, as
condições do presente edital, a proposta e as cláusulas contratuais. 

11.4 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será
exercida nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da
Contratada quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas
durante a execução da obra.  
 
11.5 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos do
Contrato, especialmente quanto aos projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as
medições dos serviços para efeito de pagamento de faturas, de substituição de materiais e alterações no
projeto, assim como participar de todos os atos que se fizerem  necessários para a fiel execução do serviço
contratado.  
 
11.6 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte das obras, não exime a
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao
atendimento das exigências legais.   
   
   
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Vinculação  
12.1 - Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitação - Concorrência nº 000001/2019.
   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das Disposições Finais  
13.1 - A legislação aplicável aos termos deste Contrato é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada pela Lei nº 8.833. de 09 de junho de 1994, modificada pela Lei 9.648 de 27 de maio de 1998 e
demais legislações que as modificaram.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro  
14.1 - As parte elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, em detrimento a qualquer outro, por mais
vantajoso que seja, para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato.  
  
E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma,  
que, após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Domingos Martins - ES, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
   

        ContratanteContratada  

9.7.5 - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Administração utilizar as prerrogativas 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, inciso XI, ou promover nova licitação.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA - Do meio ambiente 
10.1 - A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente, 
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.  
  
10.2 - A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da fauna 
existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.  
  
10.3 - Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora sem ônus para a administração contratante:  
a) Restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos pelo 
órgão fiscalizador.  
b) As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos itens 9.1 e 9.2.  
  
10.4 - As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela Prefeitura, serão 
descontados dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Fiscalização  
11.1 - A fiscalização de execução dos serviços objeto deste Contrato será feita pelo contratante através do 
engenheiro Saulo Soneghet Euclydes, matrícula 6109, telefone: (27) 3268-3193, endereço: Rua Bernardino 
Monteiro n° 85, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br, de forma a fazer 
cumprir, rigorosamente, o Projeto, as condições do presente edital, a proposta e as cláusulas contratuais.    

11.2 - A fiscalização administrativa objeto desta Concorrência, será feita pela sevidora Kristian Karla Vieira Santa 
Clara Klein, matricula 005213, telefone: (27) 3268-3179, endereço: Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, 
Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as 
condições do edital e as cláusulas contratuais.

11.3 - A fiscalização dos serviços será feita pela PMDM, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, o Projeto, as 
condições do presente edital, a proposta e as cláusulas contratuais. 

11.4 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será exercida 
nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada 
quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas durante a 
execução da obra.  

11.5 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos do 
Contrato, especialmente quanto aos projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as 
medições dos serviços para efeito de pagamento de faturas, de substituição de materiais e alterações no projeto, 
assim como participar de todos os atos que se fizerem  necessários para a fiel execução do serviço contratado.  

11.6 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte das obras, não exime a responsabilidade 
da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao atendimento das exigências 
legais.   
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Vinculação  
12.1 - Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitação - Concorrência nº 000001/2019.
   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das Disposições Finais  
13.1 - A legislação aplicável aos termos deste Contrato é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada pela Lei nº 8.833. de 09 de junho de 1994, modificada pela Lei 9.648 de 27 de maio de 1998 e demais 
legislações que as modificaram.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro  
14.1 - As parte elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, em detrimento a qualquer outro, por mais 
vantajoso que seja, para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato.  
  
E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma,   
que, após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Domingos Martins - ES, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
   
 Contratante Contratada  
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ANEXO II
DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL  ( MODELO) 
 

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro

 
A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________    , DECLARA, para os
devidos fins, que aceita as condições estipuladas no Processo Licitatório acima referenciado, e que executará os
serviços de acordo com o preço e condições propostas, no prazo estipulado. 
  
 
Local e Data  
  
  
Assinatura do representante legal  
  
  
Nome e Identidade do representante legal  
  
  
Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na 
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)  
2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal 
     

DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL  ( MODELO) 

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico 
financeiro

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________    , DECLARA, para os 
devidos fins, que aceita as condições estipuladas no Processo Licitatório acima referenciado, e que executará os 
serviços de acordo com o preço e condições propostas, no prazo estipulado. 
  

Local e Data  
  
  
Assinatura do representante legal  
  
  
Nome e Identidade do representante legal  
  
  
Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na  
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)  
2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal 
     

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Estado do Espírito Santo
RUA BERNARDINO MONTEIRO, 85, CENTRO, DOMINGOS MARTINS - ES
CEP: 29260-000   CNPJ: 27.150.556/0001-10   TEL: 2732683214
SITE: www.domingosmartins.es.gov.br  
E-MAIL: licitacao.domingosmartins@hotmail.com

EDITAL
Concorrência Nº 000001/2019

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE (MODELO)
 

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro
 
 
 
A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________    ,por intermédio de
seu representante legal, abaixo identificado, DECLARA, para os devidos fins,  que não existe fato superveniente
impeditivo à habilitação da firma no Processo Licitatório acima referenciado.
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
 
 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa) 
2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE (MODELO)

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico 
financeiro

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________    ,por intermédio de seu 
representante legal, abaixo identificado, DECLARA, para os devidos fins,  que não existe fato superveniente 
impeditivo à habilitação da firma no Processo Licitatório acima referenciado.

Local e Data 

Assinatura do representante legal 

Nome e Identidade do representante legal 

Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na 
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa) 
2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal 
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ANEXO IV
      
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(MODELO)  
 

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro
  
  
A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.   
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
  

Local e Data  
  
  
Assinatura do representante legal  
  
  
Nome e Identidade do representante legal  
  
  
Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na 
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa.
2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal   
       

      
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  (MODELO)  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico 
financeiro
  
  
A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.   
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
  

Local e Data  
  
  
Assinatura do representante legal  
  
  
Nome e Identidade do representante legal  
  
  
Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na  
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa.
2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal   
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ANEXO V
DECLARAÇÃO REFERENTE À CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Modelo)

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro.
   
A Empresa ___________________________________________________ estabelecida à Rua
________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, DECLARA, sob as
penas da lei, para os devidos fins de comprovação perante a Administração Pública Municipal no Processo Licita-
tório acima referenciado, QUE É considerada___________________________________ (Microempresa/Empresa
de Pequeno Porte) em conformidade com o artigo 3° e §§ da Lei Complementar N° 123/06, e que também não
se encontra excluída dos benefícios do referido Estatuto.

Local e Data
Assinatura do representante legal
Nome e Identificação do representante legal
Nome e Identificação do Contador da Empresa

Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)   
          2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal e do Contador.

DECLARAÇÃO REFERENTE À CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(Modelo)

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019

Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico 
financeiro.

   

A Empresa ___________________________________________________ estabelecida à Rua 
________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, DECLARA, sob as 
penas da lei, para os devidos fins de comprovação perante a Administração Pública Municipal no Processo 
Licitatório acima referenciado, QUE É considerada___________________________________ 
(Microempresa/Empresa de Pequeno Porte) em conformidade com o artigo 3° e §§ da Lei Complementar N° 
123/06, e que também não se encontra excluída dos benefícios do referido Estatuto.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identificação do representante legal

Nome e Identificação do Contador da Empresa

Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na 
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)   
          2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal e do Contador.
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ANEXO VI

CARTA CREDENCIAL (modelo) 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de representante da empresa ____________________________ vem, pela
presente, informar a V. Sra., que o(s) Sr.(s) _______________________________ carteira(s) de identidade nº
____________ é/são pessoa(s) designada(s) por nós para acompanhar o  Processo Licitatório - Concorrência nº
000001/2019, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar enfim o que
preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento.
  
 
Local e Data   
   
Assinatura do representante legal   
      
Nome e Identidade do representante legal   
   
   
Obs.: 1 - Esta credencial deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)   
          2 - A credencial deverá ser apresentada com firma reconhecida.

CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO:
1 - A licitante poderá realizar credenciamento de representante junto à Comissão Permanente de Licitação.

2 - Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, para falar em seu nome
durante a(s) sessão(ões), seja referente à documentação ou à proposta de preços.
7.2.1 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

3 - Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público;
b) Original de instrumento procuratório, com firma devidamente reconhecida, com poderes para que a pessoa
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação (modelo - Abaixo)
b.1) A procuração ou declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida, sem a qual não será
considerada válida.
c) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou do documento de
eleição de seus administradores (conforme a empresa), que comprove que o outorgante do instrumento
procuratório que citado na alínea anterior possui os devidos poderes da outorga supra.
c.1) A não apresentação do documento citado na alínea "c" impede a realização do credenciamento, não sendo
permitidos quaisquer documentos em substituição ao solicitado.

4 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá
comprovar a representatividade por meio de apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus
termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores.

5 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de nota ou pela Comissão Permanente de Licitação, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer
previamente ao credenciamento.

6 - O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta de Preços", ou quando esta o

CARTA CREDENCIAL (modelo) 

O abaixo assinado, na qualidade de representante da empresa ____________________________ vem, pela presente, informar 
a V. Sra., que o(s) Sr.(s) _______________________________ carteira(s) de identidade nº ____________ é/são pessoa(s) 
designada(s) por nós para acompanhar o  Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019, podendo para tanto, impugnar, 
transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento.
  

Local e Data   
   
Assinatura do representante legal   
      
Nome e Identidade do representante legal   
   
   
Obs.: 1 - Esta credencial deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na falta, deverá 
conter o Carimbo do CNPJ da empresa)   
          2 - A credencial deverá ser apresentada com firma reconhecida.

CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO:
1 - A licitante poderá realizar credenciamento de representante junto à Comissão Permanente de Licitação.

2 - Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, para falar em seu nome durante a(s) sessão
(ões), seja referente à documentação ou à proposta de preços.
7.2.1 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

3 - Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público;
b) Original de instrumento procuratório, com firma devidamente reconhecida, com poderes para que a pessoa credenciada 
possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação (modelo - Abaixo)
b.1) A procuração ou declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida, sem a qual não será considerada válida.
c) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou do documento de eleição de seus 
administradores (conforme a empresa), que comprove que o outorgante do instrumento procuratório que citado na alínea 
anterior possui os devidos poderes da outorga supra.
c.1) A não apresentação do documento citado na alínea "c" impede a realização do credenciamento, não sendo permitidos 
quaisquer documentos em substituição ao solicitado.

4 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá comprovar a 
representatividade por meio de apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do 
documento de eleição de seus administradores.

5 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou 
pela Comissão Permanente de Licitação, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente ao credenciamento.

6 - O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes 
da abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta de Preços", ou quando esta o exigir.

7 - A não-apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e 
responder em seu nome.
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exigir.

7 - A não-apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se
manifestar e responder em seu nome.

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
                                        
                                                    MODELO  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro.

A empresa _________________________ estabelecida na  Rua __________________________, inscrita no
CNPJ sob nº ________________ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________,
portador da Carteira de Identidade nº ____________, DECLARA que temos pleno conhecimento dos locais e das
condições em que deverá ser executada a obra de __________________, conforme estipulado no edital de
TOMADA DE PREÇOS 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.

Local e Data
Assinatura do representante legal
Nome e Identificação do representante legal

Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa.   
          2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal .

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
                                        
                                                    MODELO  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico 
financeiro.

A empresa _________________________ estabelecida na  Rua __________________________, inscrita no CNPJ 
sob nº ________________ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, 
portador da Carteira de Identidade nº ____________, DECLARA que temos pleno conhecimento dos locais e das 
condições em que deverá ser executada a obra de __________________, conforme estipulado no edital de 
TOMADA DE PREÇOS 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.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identificação do representante legal

Obs.: 1 - Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na 
falta, deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa.   
          2 - A declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal .
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO REFERENTE CAPACIDADE OPERACIONAL
MODELO  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro
A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n° xxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu
representante legal, abaixo identificado, DECLARA, possuir capacidade operacional compatível com os serviços
pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros,
instalações e pessoal de apoio técnico.
Declaramos que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução da obra.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Observações:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na falta,
deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa;
2 - Esta declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal.   

DECLARAÇÃO REFERENTE CAPACIDADE OPERACIONAL

MODELO  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 
8769/2014, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e 
cronograma físico financeiro

A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n° xxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu 
representante legal, abaixo identificado, DECLARA, possuir capacidade operacional compatível com os serviços 
pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, 
instalações e pessoal de apoio técnico.

Declaramos que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução da obra.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Observações:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na falta, 
deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa;
2 - Esta declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida do Representante Legal.   
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO
MODELO - FACULTATIVA  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê,
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico
financeiro

______________________________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
_______________________, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, impossibilitada de
comparecer à sessão de abertura, DECLARA, como previsto no art. 43, III da Lei nº 8.666/93, que desiste
expressamente do prazo de interpor recursos das decisões da Comissão Especial Licitação, no julgamento dos
documentos de habilitação e das propostas de preços, concordando integralmente com as referidas decisões e
com o prosseguimento da Licitação - Tomada de Preços nº 000001/2019.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

(Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na falta,
deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO

MODELO - FACULTATIVA  

Referência: 
Processo Licitatório - Concorrência nº 000001/2019
Objeto - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da Obra de 

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento do Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município  de Domingos Martins-ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 
8769/2014, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e 
cronograma físico financeiro

______________________________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_______________________, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, impossibilitada de 
comparecer à sessão de abertura, DECLARA, como previsto no art. 43, III da Lei nº 8.666/93, que desiste 
expressamente do prazo de interpor recursos das decisões da Comissão Especial Licitação, no julgamento dos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, concordando integralmente com as referidas decisões e 
com o prosseguimento da Licitação - Tomada de Preços nº 000001/2019.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

(Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da Empresa, contendo o número do CNPJ, ou na falta, 
deverá conter o Carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO X
TERMO DE REFERENCIA
                           
1 - OBJETO
1.1 - Trata- se de contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Conclusão da
Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento de
Aracê, Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES, Conforme conforme Termo de Compromisso
PAC2 8769/2014, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e
cronograma físico financeiro.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - O Centro Municipal de Educação  Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento de Aracê, Distrito
de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES, é imprescindível para atendimento das crianças da maioria
das famílias que reside não só na localidade, mas também  nas comunidades circunvizinhas. Ressaltamos que,
no distrito de Aracê há uma alteração grande da população com entrada e saída do Município.
Em concordância com o Plano Nacional de Educação - Lei nº. 13.005 de 25 de junho de 2014 faz referência a
Educação Infantil na META 01 que apresenta como destaque universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL EM CRECHES de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três)
anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, sendo este o mesmo percentual previsto para
atendimento no Plano Municipal de Educação, até 2025, uma vez que o Município atendia em 2015 somente
22,7%.
Para tanto, se faz necessária a construção do referido Centro Municipal de Educação. Ocorre que a referida obra
foi licitada tendo seu contrato rescindindo, unilateralmente pela Municipalidade, por motivos diversos.   
Diante de todo o exposto, e devido a demanda por vagas nas creches municipais, também no distrito de Aracê e
entendendo o direito da criança à Educação, prioritariamente aquelas em vulnerabilidade social, de família
desprovida de recursos e como garantido na legislação vigente, como direito de todos, justificamos a realização
de novo certame licitatório para Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil
Natalia Velten Peterli.

3 - LOCAL DA OBRA/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - Na localidade de São Bento de Aracê, Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES.

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
4.1 - O prazo de execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do recebimento
da Ordem de Serviços.
4.2 - O prazo poderá ser prorrogado mediante acordo entres as partes, devidamente justificado.
4.3- A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do mesmo.
4.4 - Em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço a Contratada deverá entregar na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços contratados,
devidamente quitada para inserção no sistema GEOOBRAS/TCE/ES.
 
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1 - Os serviços serão recebidos, conforme o Artigo da Lei Federal Nº 8.666/93:
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

 adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

6 - FORMA DE PAGAMENTO:

TERMO DE REFERENCIA
                           
1 - OBJETO
1.1 - Trata- se de contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de 
Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli, 
localizado em São Bento de Aracê, Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES, 
Conforme conforme Termo de Compromisso PAC2 8769/2014, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico financeiro.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - O Centro Municipal de Educação  Infantil Natalia Velten Peterli, localizado em São Bento de Aracê, 
Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES, é imprescindível para atendimento das 
crianças da maioria das famílias que reside não só na localidade, mas também  nas comunidades 
circunvizinhas. Ressaltamos que, no distrito de Aracê há uma alteração grande da população com 
entrada e saída do Município.
Em concordância com o Plano Nacional de Educação - Lei nº. 13.005 de 25 de junho de 2014 faz 
referência a Educação Infantil na META 01 que apresenta como destaque universalizar, até 2016, a 
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e AMPLIAR A 
OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, sendo este o 
mesmo percentual previsto para atendimento no Plano Municipal de Educação, até 2025, uma vez que o 
Município atendia em 2015 somente 22,7%.
Para tanto, se faz necessária a construção do referido Centro Municipal de Educação. Ocorre que a 
referida obra foi licitada tendo seu contrato rescindindo, unilateralmente pela Municipalidade, por motivos 
diversos.   
Diante de todo o exposto, e devido a demanda por vagas nas creches municipais, também no distrito de 
Aracê e entendendo o direito da criança à Educação, prioritariamente aquelas em vulnerabilidade social, 
de família desprovida de recursos e como garantido na legislação vigente, como direito de todos, 
justificamos a realização de novo certame licitatório para Conclusão da Obra de Construção do Centro 
Municipal de Educação Infantil Natalia Velten Peterli.

3 - LOCAL DA OBRA/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - Na localidade de São Bento de Aracê, Distrito de Aracê, neste Município de Domingos Martins - ES.

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
4.1 - O prazo de execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do 
recebimento da Ordem de Serviços.
4.2 - O prazo poderá ser prorrogado mediante acordo entres as partes, devidamente justificado.
4.3- A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do mesmo.
4.4 - Em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço a Contratada deverá entregar na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos 
serviços contratados, devidamente quitada para inserção no sistema GEOOBRAS/TCE/ES.

5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1 - Os serviços serão recebidos, conforme o Artigo da Lei Federal Nº 8.666/93:
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6.1 - Para fins de pagamento, ao início de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o pagamento
dos serviços executados no mês anterior.
6.1.1 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços, emitirá o boletim de medição para pagamento. 
6.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da respectiva Nota Fiscal na forma da
lei, devidamente atestada pelo fiscal.
6.2.1 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele
indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.
6.2.2 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome da Prefeitura Municipal de Domingos Martins - Rua Bernardino
Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins-ES, CEP: 29260-000.
6.2.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para
retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova
Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.
6.2.4 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1 - A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela
contratante.
7.2 -  A contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao município ou a terceiros, decorrentes
da execução dos serviços, isentando o município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na
execução dos serviços.
7.3 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver a presente obra sempre em regime de entendimento com a
fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.
7.4 - A contratada obriga-se a manter no local da realização da obra o seu responsável técnico, ou fazer-se no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA, para dar execução ao contrato.
7.5 -  A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas,
no total ou em parte, o obejto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados. 
7.6 - A contratada é obrigada a dotar seus empregados, todos os componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por algum motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do contrato de equipamentos de
proteção indidual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e
Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil - ES.
7.7 - A contratada é obrigada a dotar seus empregados das garantias de proteção legais nos termos da
Legislação Trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do trabalho.
7.8 - Deverá a Contratada responsabilizar-se por todos os custos incidentes sobre o presente contrato seja de
que natureza for, exemplificando as obrigações comerciais, civis, de responsabilidade cilvil, sociais e
trabalhistas, previdenciárias, etc., bem como todos aqueles referentes às licenças e regularização da obra
perante os órgãos competentes, caracterizando-se a PMDM/ES apenas como contratante.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. Obrigações que a Prefeitura deverá cumprir, dentre elas:
8.1.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência, do Edital e do
instrumento contratual. 
8.1.2 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na entrega dos
produtos/equipamentos ou na prestação dos serviços, nos descumprimentos de prazos, ou quando for
constatado algum outro tipo de irregularidade, para a imediata adoção das providências a fim de sanar os
problemas eventualmente ocorridos.
8.1.3 Dirimir, por intermédio do fiscal da compra/contratação, as dúvidas que surgirem no curso da entrega do
produto/equipamento ou da prestação dos serviços.

9 - FISCAL DO CONTRATO:
9.1 - A fiscalização de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, será feita pelo Contratante

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
art. 69 desta Lei;

6 - FORMA DE PAGAMENTO:
6.1 - Para fins de pagamento, ao início de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o 
pagamento dos serviços executados no mês anterior.
6.1.1 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços, emitirá o boletim de medição para 
pagamento. 
6.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da respectiva Nota Fiscal na 
forma da lei, devidamente atestada pelo fiscal.
6.2.1 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco 
por ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.
6.2.2 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome da Prefeitura Municipal de Domingos Martins - Rua 
Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins-ES, CEP: 29260-000.
6.2.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor 
para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 
apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.
6.2.4 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1 - A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela 
contratante.
7.2 -  A contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao município ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, isentando o município de todas as reclamações que possam 
surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
empregadas ou ajustadas na execução dos serviços.
7.3 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver a presente obra sempre em regime de entendimento 
com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do 
contrato.
7.4 - A contratada obriga-se a manter no local da realização da obra o seu responsável técnico, ou 
fazer-se no local por engenheiro habilitado junto ao CREA, para dar execução ao contrato.
7.5 -  A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, em até 10 (dez) dias, às suas 
expensas, no total ou em parte, o obejto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
7.6 - A contratada é obrigada a dotar seus empregados, todos os componentes de suas equipes de 
trabalho ou aqueles que por algum motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do 
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através do engenheiros civil Saulo Soneghet Euclydes, matricula 6109, telefone: (27) 3268-3179, endereço: Rua
Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma
a fazer cumprir, rigorosamente, as condições do Termo de Referência, a proposta e as cláusulas contratuais.
9.2 - A fiscalização administrativa objeto deste Termo de Referência , será feita pelo Contratante através da
servidora Kristian Karla Vieira Santa Clara Klein, matricula 05213, telefone: (27) 3268-3179, endereço: Rua
Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma
a fazer cumprir, rigorosamente, as condições do Termo de Referência e as cláusulas contratuais.
9.3 - A fiscalização dos serviços será feita pela PMDM, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições
do presente termo de referência, a proposta e as cláusulas contratuais.   
9.4 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será exercida
nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada
quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas durante a
execução da obra.  
9.5 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos do
Contrato, especialmente quanto aos projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as
medições dos serviços para efeito de pagamento de faturas, de substituição de materiais e alterações no
projeto, assim como participar de todos os atos que se fizerem  necessários para a fiel execução do serviço
contratado.  
9.6 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte das obras, não exime a
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao
atendimento das exigências legais.   

10. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
10.1 - As despesas decorrentes para execução da presente obra correrão por conta dos recursos provenientes
do Termo de Compromisso PAC2 8769/2014;

11. VALOR ESTIMADO DA OBRA
11.1 - Valor estimado para a obra importa em R$ 881.948,89 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e
quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

12 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROPONENTES:
12.1 -  Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da licitante, dentro do prazo de validade, expedida pelo
CREA da região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para atuar na área do objeto
da licitação.
12.2 - Prova de que a empresa possui em seu quadro permanente (não temporário), na data prevista para a
entrega dos envelopes, profissional (ais) de engenharia civil detentor de 01 (um) ou mais atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente CREA, da região a que
está vinculada a sede da empresa, que comprove (m) ter o profissional responsável executado obra de
características semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação, no índice de maior relevância conforme
segue:

 a) cobertura em estrutura metálica.
 
12.2.1 - Estes profissionais deverão ser os responsáveis pela condução dos serviços da obra, sendo sua
substituição admitida somente por outro, com as mesmas qualificações e por motivos relevantes, justificáveis
pelo Contratado e com a devida concordância formal do Contratante.
12.3. - Os nomes dos profissionais indicados pela proponente deverão ser os mesmos que constar nos atestados
de responsabilidade técnica.
12.5 - Certidão de registro de pessoa física de todos os pretensos prestadores de serviços, dentro do prazo de
validade, expedida pelo CREA da região a que esta vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para
atuar na área do objeto da contratação, que é a execução de obras e prestação de serviços de engenharia;

13 -  VISITA TÉCNICA

contrato de equipamentos de proteção indidual (segurança), quando necessário, conforme 
preceituado pelas Normas de Segurança e Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho da Construção 
Civil - ES.
7.7 - A contratada é obrigada a dotar seus empregados das garantias de proteção legais nos termos 
da Legislação Trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do trabalho.
7.8 - Deverá a Contratada responsabilizar-se por todos os custos incidentes sobre o presente contrato 
seja de que natureza for, exemplificando as obrigações comerciais, civis, de responsabilidade cilvil, 
sociais e trabalhistas, previdenciárias, etc., bem como todos aqueles referentes às licenças e 
regularização da obra perante os órgãos competentes, caracterizando-se a PMDM/ES apenas como 
contratante.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. Obrigações que a Prefeitura deverá cumprir, dentre elas:
8.1.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência, do Edital e do 
instrumento contratual. 
8.1.2 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na entrega dos 
produtos/equipamentos ou na prestação dos serviços, nos descumprimentos de prazos, ou quando for 
constatado algum outro tipo de irregularidade, para a imediata adoção das providências a fim de 
sanar os problemas eventualmente ocorridos.
8.1.3 Dirimir, por intermédio do fiscal da compra/contratação, as dúvidas que surgirem no curso da 
entrega do produto/equipamento ou da prestação dos serviços.

9 - FISCAL DO CONTRATO:
9.1 - A fiscalização de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, será feita pelo 
Contratante através do engenheiros civil Saulo Soneghet Euclydes, matricula 6109, telefone: (27) 3268-
3179, endereço: Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: 
secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições do Termo de 
Referência, a proposta e as cláusulas contratuais.
9.2 - A fiscalização administrativa objeto deste Termo de Referência , será feita pelo Contratante 
através da servidora Kristian Karla Vieira Santa Clara Klein, matricula 05213, telefone: (27) 3268-3179, 
endereço: Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: 
secobu@domingosmartins.es.gov.br de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições do Termo de
Referência e as cláusulas contratuais.
9.3 - A fiscalização dos serviços será feita pela PMDM, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as 
condições do presente termo de referência, a proposta e as cláusulas contratuais.   
9.4 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será 
exercida nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por 
quaisquer irregularidades ocorridas durante a execução da obra.  
9.5 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os 
termos do Contrato, especialmente quanto aos projetos, especificações e demais requisitos, bem como 
providenciar as medições dos serviços para efeito de pagamento de faturas, de substituição de 
materiais e alterações no projeto, assim como participar de todos os atos que se fizerem  necessários 
para a fiel execução do serviço contratado.  
9.6 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte das obras, não exime a 
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como 
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13.1 - Considerando ser a referida obra continuidade de serviços executados  por outra empresa, sugerimos os
pretensores realizar vistoria a fim de conhecer as condições, local da obra, os dados dos serviços a serem
realizados e de todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento dos serviços, visto que não serão
admitidas quaisquer alegações de desconhecimento, falha ou erro por parte do proponente, quando da
prestação dos serviços.  
13.1.2 - A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone 3268-3179 ou 3268-3185, no horário de 8:00 às
11:30 e das 13:00 às 17:00, com antecedência mínima de 24 horas, para que o responsável pelo
acompanhamento possa se programar.
13.1.2 - A visita deverá ser realizada em até 48 horas antes da data agendada para a entrega das propostas.

também ao atendimento das exigências legais.   

10. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
10.1 - As despesas decorrentes para execução da presente obra correrão por conta dos recursos 
provenientes do Termo de Compromisso PAC2 8769/2014;

11. VALOR ESTIMADO DA OBRA
11.1 - Valor estimado para a obra importa em R$ 881.948,89 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos 
e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

12 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROPONENTES:
12.1 -  Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da licitante, dentro do prazo de validade, 
expedida pelo CREA da região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para 
atuar na área do objeto da licitação.
12.2 - Prova de que a empresa possui em seu quadro permanente (não temporário), na data prevista 
para a entrega dos envelopes, profissional (ais) de engenharia civil detentor de 01 (um) ou mais 
atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional 
competente CREA, da região a que está vinculada a sede da empresa, que comprove (m) ter o 
profissional responsável executado obra de características semelhantes e compatíveis com o objeto 
desta licitação, no índice de maior relevância conforme segue:

a) cobertura em estrutura metálica.

12.2.1 - Estes profissionais deverão ser os responsáveis pela condução dos serviços da obra, sendo sua 
substituição admitida somente por outro, com as mesmas qualificações e por motivos relevantes, 
justificáveis pelo Contratado e com a devida concordância formal do Contratante.
12.3. - Os nomes dos profissionais indicados pela proponente deverão ser os mesmos que constar nos 
atestados de responsabilidade técnica.
12.5 - Certidão de registro de pessoa física de todos os pretensos prestadores de serviços, dentro do 
prazo de validade, expedida pelo CREA da região a que esta vinculada a sua sede, comprovando a 
sua habilitação para atuar na área do objeto da contratação, que é a execução de obras e 
prestação de serviços de engenharia;

13 -  VISITA TÉCNICA
13.1 - Considerando ser a referida obra continuidade de serviços executados  por outra empresa, 
sugerimos os pretensores realizar vistoria a fim de conhecer as condições, local da obra, os dados dos 
serviços a serem realizados e de todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento dos serviços, 
visto que não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento, falha ou erro por parte do 
proponente, quando da prestação dos serviços.  
13.1.2 - A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone 3268-3179 ou 3268-3185, no horário de 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:00, com antecedência mínima de 24 horas, para que o responsável pelo 
acompanhamento possa se programar.
13.1.2 - A visita deverá ser realizada em até 48 horas antes da data agendada para a entrega das 
propostas.
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Obra Construção do CMEI Natalia Velten Peterli
Endereço São Bento de Aracê - Domingos Martins - ES
Distrito Data: ago-16

Item Especificação unid. Quant.
Preço

Unitário Total

0,00
1  SERVICOS PRELIMINARES 0,00

1.1 M2 0,00 356,47 0,00
1.2     Instalacao provisoria de agua Unidade 0,00 1.121,61 0,00
1.3 Unidade 0,00 1.618,34 0,00
1.4 Unidade 0,00 263,06 0,00
1.5

M2 0,00 398,45 0,00
1.6 M2 0,00 4,53 0,00
1.7 M 35,00 64,58 2.260,30
1.8

M2 0,00 62,11 0,00
2   MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00
2.1.1

M3 0,00 6,74 0,00
2.1.2

M3 0,00 27,32 0,00
2.1.3 M2 0,00 12,36 0,00
2.1.4 M3 0,00 1,81 0,00
2.2 0,00 0,00

2.2.1
M3 15,62 27,32 426,74

2.2.2 M2 27,71 12,36 342,50
2.2.3 M3 9,20 1,81 16,65
2.3 0,00 0,00

2.3.1
M3 5,78 27,32 157,91

2.3.2 M2 12,96 12,36 160,19
2.3.3 M3 1,06 1,81 1,92

3  FUNDACOES 0,00 0,00
3.1 0,00 0,00

3.1.1
M2 0,00 19,59 0,00

3.1.2
M2 0,00 34,98 0,00

3.1.3
Kg 0,00 9,62 0,00

3.1.4
Kg 0,00 9,30 0,00

3.1.5
M3 0,00 417,27 0,00

3.2
0,00 0,00

3.2.1
M2 0,00 34,98 0,00

    Placa da obra padrao Governo Federal

    Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao
    Instalacoes provisorias de esgoto

   Barracoes provisorios (deposito, escritorio, vestiario e refeitorio) 
com piso cimentado
    Locacao da obra (execucao de gabarito)
    Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 mÂ²)

    Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, 
frente do terreno)

    EDIFICACAO

     Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo 
arenoso (entre baldrames)

     Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate 
h=1,50 m
      Regularizacao e compactacao do fundo de valas
      Reaterro apiloado de vala com material da obra
     MURETA

      Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
ate h=1,50 m
      Regularizacao e compactacao do fundo de valas
       Reaterro apiloado de vala com material da obra
     CASTELO D'AGUA

       Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
ate h=1,50 m
       Regularizacao e compactacao do fundo de valas
       Reaterro apiloado de vala com material da obra

     CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS

         Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico

         Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 
10X

         Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

          Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

          Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento, adensamento.

      CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS 
BALDRAMES

          Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 
10X

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro
Domingos Martins, ES - CEP: 29.260-000
Tel. (27)3268-1344 - (27)3268-3179

Dados da Obra
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Aracê Melgaço Paraju Santa Isabel SedeAracê Melgaço Paraju Santa Isabel Sede
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Item Especificação unid. Quant.
Preço

Unitário Total

Dados da Obra
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3.2.2
Kg 0,00 9,62 0,00

3.2.3
Kg 0,00 9,30 0,00

3.2.4
M3 0,00 417,27 0,00

3.3 0,00 0,00
3.3.1

M 56,00 52,92 2.963,52
3.3.2 Unidade 12,00 38,74 464,88
3.3.3 M2 12,96 19,59 253,89
3.3.4

M2 7,20 34,98 251,86
3.3.5 Unidade 6,48 672,92 4.360,52
3.3.6

M3 4,71 417,27 1.965,34
3.4 0,00 0,00

3.4.1
M 77,00 52,92 4.074,84

3.4.2           Lastro de concreto magro, e=3,0 cm preparo mecanico M2 10,87 19,59 212,94
3.4.3

M2 29,01 34,98 1.014,77
3.4.4

Kg 50,27 9,62 483,60
3.4.5

Kg 53,27 9,30 495,41
3.4.6

M3 3,01 417,27 1.255,98
3.5 0,00 0,00

3.5.1
M2 48,85 34,98 1.708,77

3.5.2
Kg 107,82 9,62 1.037,23

3.5.3
Kg 49,18 9,30 457,37

3.5.4
M3 2,60 417,27 1.084,90

4  SUPERESTRUTURA 0,00 0,00
4.1 0,00 0,00

4.11
M2 0,00 34,53 0,00

4.12
Kg 0,00 9,62 0,00

4.13
Kg 0,00 9,30 0,00

4.14
M3 0,00 417,27 0,00

4.2 0,00 0,00
4.2.1

M2 0,00 34,53 0,00
4.2.2

Kg 0,00 9,62 0,00
4.2.3

Kg 0,00 9,30 0,00
4.2.4

M3 0,00 417,27 0,00
4.3 0,00 0,00

          Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

          Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

          Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento, adensamento.
     FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA

          Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa 
(sem armacao) 7 m
          Corte e reparo em cabeca de estaca
          Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecanico

          Forma de madeira comum para Fundcoes reaproveitamento 
10X
          Armacao aco CA 50, para 1,0 mÂ³ de concreto

          Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e 
adensamento.
     MURETA BLOCOS

          Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa 
(sem armacao) 7 m

          Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 
5X

           Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento, adensamento.
      MURETA VIGAS BALDRAME

           Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 
10X

           Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento, adensamento.

     CONCRETO ARMADO PILARES

           Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares

           Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento e adensamento.
      CONCRETO ARMADO VIGAS

           Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ 
Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas

           Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

          Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento e adensamento.
      CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
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4.3.1
M 0,00 20,87 0,00

4.4 0,00 0,00
4.4.1

M2 23,53 34,53 812,49
4.4.2

Kg 68,18 9,62 655,89
4.4.3

Kg 28,36 9,30 263,75
4.4.4

M3 1,09 417,27 454,82
5

0,00 0,00
5.1 0,00 0,00

5.11
M2 5,14 98,47 506,14

5.2 0,00 0,00
5.2.1

M2 0,01 43,03 0,30
5.2.2

M2 0,00 77,94 0,00
5.2.3

M2 0,00 58,81 0,24
5.2.4

M 0,00 15,68 0,00
5.2.5

M2 11,32 479,13 5.423,75
5.3 0,00 0,00

5.3.1

M2 33,93 43,03 1.460,01
6  ESQUADRIAS 0,00 0,00

6.1 0,00 0,00
6.1.1

Unidade 6,00 413,35 2.480,10
6.1.2

Unidade 3,00 1.065,27 3.195,81
6.1.3

Unidade 3,00 419,63 1.258,89
6.1.4

Unidade 6,00 419,63 2.517,78
6.1.5

Unidade 5,00 419,63 2.098,15
6.1.6

Unidade 8,00 177,38 1.419,04
6.1.7

M2 15,40 63,19 973,13
6.2 0,00 0,00

6.2.1 Unidade 31,00 62,75 1.945,25

           Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 
15Mpa 10x10cm, conforme projeto.
      CONCRETO ARMADO MURETA PILARES

           Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ 
Montagem/ Escoramento/ Desforma

           Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacao.

           Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, 
lancamento e adensamento.

 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
(PAREDES)
      ELEMENTOS VAZADOS

           Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) 
assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)
      ALVENARIA DE VEDACAO

           Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos 
(dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no 
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna

           Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 
furos (dimensoes nominais: 19x19x09). assentamento em argamassa 
no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

            Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos 
Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no 
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

            Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos 
macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa 
traco1:6 (cimento e areia)

            Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura 
de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4
      ALVENARIA DA MURETA

           Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 
furos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa 
no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

     PORTAS DE MADEIRA

           Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

           Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso 
ferragens, conforme projeto de esquadrias

           Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso 
ferragens, conforme projeto de esquadrias

           Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

           Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e 
visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

           Porta de compesando de madeira PM6 60x100, folha lisa 
revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

           Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas 
fornecimento e instalacao
      FERRAGENS E ACESSORIOS
           Fechadura de embutir completa, para portas internas
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6.3 0,00 0,00
6.3.1

M2 2,10 479,93 1.007,85
6.3.2

M2 1,68 479,93 806,28
6.3.3

M2 3,36 479,93 1.612,56
6.3.4

M2 66,15 365,38 24.169,89
6.3.5

M2 2,22 479,93 1.065,44
6.4 0,00 0,00

6.4.1
Unidade 1,00 2.056,02 2.056,02

6.5 0,00 0,00
6.5.1

M2 0,88 405,28 356,65
6.5.2

M2 2,15 405,28 871,35
6.5.3

M2 1,61 356,82 574,48
6.5.4

M2 2,73 405,28 1.106,41
6.5.5

M2 1,05 431,68 453,26
6.5.6

M2 12,60 431,68 5.439,17
6.5.7

M2 8,40 431,68 3.626,11
6.5.8

M2 6,30 431,68 2.719,58
6.5.9

M2 1,05 431,68 453,26
6.5.10

M2 5,25 431,68 2.266,32
6.5.11

M2 4,20 431,68 1.813,06
6.5.12

M2 16,80 431,68 7.252,22
6.5.13 M2 1,88 198,89 373,91

6.6 0,00 0,00
6.6.1

M2 9,46 153,71 1.454,10
6.6.2 M2 12,00 240,91 2.890,92
6.7 0,00 0,00

      PORTAS EM ALUMINIO

           Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e 
veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

           Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com 
veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

           Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com 
veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

           Porta de correr de vidro PA4 450x210 conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

           Porta de abrir PA5 120x185 conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens
      PORTAS DE VIDRO PV

           Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, 
inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias
      JANELAS DE ALUMINIO JA

           Janela de Aluminio JA 01, 70x125, completa conforme projeto 
de esquadrias Guilhotina

           Janela de Aluminio JA 02, 110x195, completa conforme 
projeto de esquadrias Guilhotina

           Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de 
esquadrias

           Janela de Aluminio JA 04, 140x195, completa conforme 
projeto de esquadrias Guilhotina

           Janela de Aluminio JA 06, 210x50, completa conforme projeto 
de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

           Janela de Aluminio JA 07, 210x75, completa conforme projeto 
de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

           Janela de Aluminio JA 08, 210x100, completa conforme 
projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm

           Janela de Aluminio JA 09, 210x150, completa conforme 
projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm

           Janela de Aluminio JA 10, 70*75, completa conforme projeto 
de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

           Janela de Aluminio JA 11, 140x75, completa conforme projeto 
de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

           Janela de Aluminio JA 12, 420x50, completa conforme projeto 
de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

           Janela de Aluminio JA 13, 560x100, completa conforme 
projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm
           Tela de nylon de protecao fixada na esquadria
      VIDROS

           Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e 
instalacao
           Espelho cristal esp. 4mm sem moldura
      ESQUADRIA GRADIL METALICO
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6.7.1

M2 112,15 255,91 28.700,31
6.7.2

M2 5,46 160,97 878,90
6.7.3

M2 19,12 234,69 4.487,27
6.7.4

M2 99,90 234,69 23.445,53
7  SISTEMAS DE COBERTURA 0,00 0,00

7.1 M2 779,36 124,60 97.108,26
7.2 M2 805,81 135,87 109.485,40
7.3 M 6,60 32,35 213,51
7.4

M2 97,85 39,52 3.867,03
7.5

M 214,50 19,88 4.264,26
7.6 M 211,25 25,51 5.388,99
8  IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00

8.1
M2 0,00 7,39 0,00

9  REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 0,00 0,00
9.1

M2 0,00 2,73 0,01
9.2

M2 0,00 21,82 0,00
9.3

M2 0,01 38,60 0,39
9.4

M2 76,53 16,52 1.264,28
9.5

M2 411,91 65,25 26.877,13
9.6

M2 5,58 46,96 262,04
9.7

M2 4,15 46,96 194,88
9.8

M2 6,84 46,96 321,21
9.9

M2 66,37 46,96 3.116,74
9.10 M 103,55 13,51 1.398,96
9.11

M2 300,27 55,93 16.794,10
9.12

M2 400,28 57,21 22.900,02
10

0,00 0,00
10.1 0,00 0,00

10.1.1 M2 811,66 29,60 24.025,14
10.1.2 M2 811,66 19,49 15.819,25
10.1.3

M2 403,54 37,94 15.310,31
10.1.4 M2 37,42 34,84 1.303,71
10.1.5

M2 149,12 25,92 3.865,19

           Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis 
metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao

           Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura 
fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)

           Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, 
inclusive pintura fornecimento e instalacao (PO1, PO2, PO3)

           Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura 
fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4)

       Estrutura metalica
      Telha Sanduiche metalica
      Cumieeira em perfil ondulado de aco zincado

      Calha em chapa metalica NÂº 22 desenvolvimento de 50 cm

      Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 
cm
      Pingadeira (chapim) em concreto

      Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, 
baldrames

      Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas e 
platibanda

      Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo 
manual espessura 2,0 cm

      Massa unica para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual 
espessura 2,5 cm

      Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e 
pergolas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm

      Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm 
incl. rejunte conforme projeto branca

      Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm 
incl. rejunte conforme projeto azul

      Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm 
incl. rejunte conforme projeto vermelho

      Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm 
incl. rejunte conforme projeto branco

      Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm 
incl. rejunte conforme projeto amarelo
      Roda meio em madeira (largura=10cm)

      Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao

      "Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado 
sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm"

 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTACAO)
      PAVIMENTACAO INTERNA
           Contrapiso e=5,0cm
           Camada regularizadora e=2,0cm

           Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm 
com junta plastica acabada 1,2m
           Pintura de base epoxi sobre piso

           Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte 
conforme projeto
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10.1.6
M2 42,60 45,75 1.948,95

10.1.7 M2 216,40 54,12 11.711,57
10.1.8

M2 18,09 141,36 2.557,20
10.1.9

M2 20,43 141,36 2.887,98
10.1.10 M2 103,55 12,95 1.340,97
10.1.11 M 19,88 66,95 1.330,97
10.1.12 M 33,48 66,95 2.241,49
10.1.13 M 1,77 104,57 185,09

10.2 0,00 0,00
10.2.1

M2 222,84 33,38 7.438,40
10.2.2 M2 17,38 23,92 415,73
10.2.3

M2 28,05 43,69 1.225,50
10.2.4 M2 3,51 91,97 322,81
10.2.5 M2 1,89 91,97 173,82
10.2.6

M 15,30 33,85 517,91
10.2.7 M3 6,00 69,53 417,18
10.2.8 M2 331,98 9,88 3.279,96

11  PINTURA 0,00 0,00
11.1

M2 1530,66 14,81 22.669,07
11.2

M2 2050,08 12,26 25.133,98
11.3 M2 704,15 8,72 6.140,19
11.4

M2 78,12 20,25 1.581,93
11.5

M2 10,36 20,34 210,72
11.6 M2 109,17 39,00 4.257,63
12  INSTALACAO HIDRAULICA 0,00 0,00

12.1 0,00 0,00
12.1.1

M 24,14 4,79 115,63
12.1.2

M 164,46 3,49 573,97
12.1.3

M 2,71 7,13 19,32
12.1.4

M 64,93 12,69 823,96
12.1.5

M 19,39 19,49 377,91
12.1.6 M 179,81 27,21 4.892,63
12.1.7

Unidade 8,00 142,69 1.141,52
12.1.8

Unidade 2,00 12,59 25,18
12.1.9

Unidade 2,00 2,50 5,00
12.1.10

Unidade 62,00 2,50 155,00

           Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte 
conforme projeto
           Piso vinilico em manta e=2,0mm

           Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, 
assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)

           Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, 
assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)
           Rodape vinilico h=5cm
           Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm
           Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm
           Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm
      PAVIMENTACAO EXTERNA

           Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 
1,20m, e=7cm
           Rampa de acesso em concreto nao estrutural

           Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, 
FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia
           Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa
           Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa

           Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com 
argamassa, incluindo escavacao e reaterro
           Colchao de areia e=10cm
           Grama batatais em placas

      Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 
demaos

      Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, 
externas
      Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto

      Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de 
madeira

      Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira
      Pintura epoxi 02 demaos

      TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO

           Tubo PVC soldavel Ã  20 mm, fornecimento e instalacao

           Tubo PVC soldavel Ã  25 mm, fornecimento e instalacao

           Tubo PVC soldavel Ã  32 mm, fornecimento e instalacao

           Tubo PVC soldavel Ã  50 mm, fornecimento e instalacao

           Tubo PVC soldavel Ã  60 mm, fornecimento e instalacao
           Tubo PVC soldavel Ã  75mm, fornecimento e instalacao

           "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 75mm 
2 2/1"", fornecimento e instalacao"

           "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 
1/2"", fornecimento e instalacao"

           "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 
1/2"", fornecimento e instalacao"

           "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 
3/4"", fornecimento e instalacao"
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Item Especificação unid. Quant.
Preço

Unitário Total

Dados da Obra

Aracê Melgaço Paraju Santa Isabel SedeAracê Melgaço Paraju Santa Isabel Sede

12.1.11
Unidade 2,00 3,31 6,62

12.1.12
Unidade 21,00 7,13 149,73

12.1.13
Unidade 8,00 13,37 106,96

12.1.14
Unidade 12,00 21,94 263,28

12.1.15
Unidade 16,00 13,15 210,40

12.1.16
Unidade 6,00 32,59 195,54

12.1.17
Unidade 24,00 9,39 225,36

12.1.18
Unidade 7,00 13,00 91,00

12.1.19
Unidade 1,00 13,00 13,00

12.1.20
Unidade 8,00 30,51 244,08

12.1.21 Unidade 30,00 5,33 159,90
12.1.22 Unidade 1,00 4,41 4,41
12.1.23 Unidade 5,00 3,28 16,40
12.1.24 Unidade 3,00 9,37 28,11
12.1.25 Unidade 14,00 48,86 684,04
12.1.26 Unidade 6,00 4,25 25,50
12.1.27 Unidade 68,00 5,03 342,04
12.1.28 Unidade 12,00 8,13 97,56
12.1.29 Unidade 1,00 22,85 22,85
12.1.30 Unidade 34,00 71,50 2.431,00
12.1.31

Unidade 7,00 8,82 61,74
12.1.32

Unidade 55,00 15,12 831,60
12.1.33

Unidade 1,00 15,12 15,12
12.1.34 Unidade 10,00 2,87 28,70
12.1.35

Unidade 5,00 7,24 36,20
12.1.36 Unidade 20,00 7,11 142,20
12.1.37 Unidade 6,00 13,79 82,74
12.1.38 Unidade 11,00 36,22 398,42
12.1.39 Unidade 14,00 32,65 457,10
12.1.40

Unidade 11,00 13,91 153,01
12.1.41

Unidade 13,00 44,12 573,56
12.1.42

Unidade 3,00 44,12 132,36
12.1.43

Unidade 11,00 13,13 144,43
12.1.44

Unidade 1,00 5,50 5,50
12.1.45

Unidade 1,00 15,12 15,12
12.1.46 Unidade 14,00 4,16 58,24

           "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"", 
fornecimento e instalacao"

           "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 
1/2"", fornecimento e instalacao"

          "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2"", 
fornecimento e instalacao"

           "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 
1/2"", fornecimento e instalacao"

           Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e 
instalacao

           Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e 
instalacao

           Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e 
instalacao

           Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e 
instalacao

           Bucha de reducao sold. longa 60mm 32mm, fornecimento e 
instalacao

           Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e 
instalacao
           Engate flexivel plastico 1/2 30cm
           Joelho 45 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao

           "Joelho 90Âº soldavel com bucha de latao 25mm 3/4"", 
fornecimento e instalacao"

           "Joelho de reducao 90Âº soldavel com bucha latao 25mm 
1/2"", fornecimento e instalacao"

           Joelho de reducao 90Âº soldavel 32mm 25mm, fornecimento e 
instalacao
           "Luva soldavel com rosca 25mm 3/4"""

           "Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", 
fornecimento e instalacao"
           Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao
           Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao
           Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao
           Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao

           Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e 
instalacao

           Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e 
instalacao

           Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e 
instalacao

           "Te reducao 90Âº soldavel com bucha latao B central 25mm 
1/2"", fornecimento e instalacao"

           "Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2"", 
fornecimento e instalacao"

           "Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4"", 
fornecimento e instalacao"
           Tubo de descarga VDE 38mm
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Item Especificação unid. Quant.
Preço

Unitário Total

Dados da Obra

Aracê Melgaço Paraju Santa Isabel SedeAracê Melgaço Paraju Santa Isabel Sede

12.1.47
Unidade 14,00 5,73 80,22

12.2 0,00 0,00
12.2.1

Unidade 1,00 30,85 30,85
12.2.2

Unidade 4,00 121,34 485,36
12.2.3

Unidade 6,00 235,76 1.414,56
12.2.4

Unidade 1,00 94,10 94,10
12.2.5

Unidade 1,00 94,10 94,10
12.2.6

Unidade 4,00 138,48 553,92
12.2.7

Unidade 26,00 94,10 2.446,60
12.2.8

Unidade 10,00 67,32 673,20
13  DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00

13.1 0,00 0,00
13.1.1 M 237,72 19,37 4.604,64
13.1.2 Unidade 14,00 14,15 198,10
13.1.3 Unidade 36,00 14,60 525,60
13.1.4 Unidade 1,00 52,11 52,11
13.2 0,00 0,00

13.2.1
Unidade 12,00 27,24 326,88

13.2.2 Unidade 10,00 129,81 1.298,10
14  INSTALACAO SANITARIA 0,00 0,00

14.1 M 41,61 11,72 487,68
14.2 M 92,97 17,98 1.671,60
14.3 M 19,03 24,26 461,55
14.4 M 121,99 34,12 4.162,30
14.5 M 2,77 37,15 102,91
14.6 Unidade 11,00 5,29 58,19
14.7 Unidade 28,00 6,77 189,56
14.8 Unidade 4,00 14,15 56,60
14.9 Unidade 18,00 6,82 122,76
14.10 Unidade 14,00 5,06 70,84
14.11 Unidade 4,00 14,60 58,40
14.12 Unidade 15,00 17,43 261,45
14.13 Unidade 17,00 6,32 107,44
14.14 Unidade 3,00 4,85 14,55
14.15

Unidade 19,00 4,85 92,15
14.16

Unidade 7,00 50,40 352,80
14.17

Unidade 4,00 47,27 189,08
14.18

Unidade 4,00 31,73 126,92
14.19 Unidade 1,00 11,90 11,90
14.20 Unidade 5,00 11,90 59,50
14.21 Unidade 2,00 40,42 80,84

           Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso 
sanitario
      REGISTROS

           "Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"", fornecimento e 
instalacao"

           "Registro bruto de gaveta 2"", fornecimento e instalacao"

           "Registro bruto de gaveta 2 1/2"", fornecimento e instalacao"

           "Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"", fornecimento 
e instalacao"

           "Registro de gaveta com canopla cromada 1"", fornecimento e 
instalacao"

           "Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"", 
fornecimento e instalacao"

           "Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"", fornecimento 
e instalacao"

           "Registro de pressao com canopla cromada 3/4"", 
fornecimento e instalacao"

      TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
           Tubo de PVC Ã 100mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao
           Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao
           Te sanitario 100x100mm, fornecimento e instalacao
      ACESSORIOS

           Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 
Ã 100mm

           Caixa de areia sem grelha 60x60cm

      Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao
      Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao
      Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao
      Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao
      Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao
      Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm
      Curva PVC 90Âº curta 40mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 45Âº 100mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 45Âº 50mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 45Âº 40mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 90Âº 100mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 90Âº 75mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 90Âº 50mm fornecimento e instalacao
      Joelho PVC 90Âº 40mm fornecimento e instalacao

      "Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario 40mm 1 1/2"" 
fornecimento e instalacao"

      Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao

      Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao

      Juncao PVC simples 50mm 50mm fornecimento e instalacao
      Te PVC 45Âº 40mm fornecimento e instalacao
      Te PVC 90Âº 40mm fornecimento e instalacao
      Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao
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Dados da Obra

Aracê Melgaço Paraju Santa Isabel SedeAracê Melgaço Paraju Santa Isabel Sede

14.22 Unidade 5,00 40,42 202,10
14.23 Unidade 8,00 12,21 97,68
14.24 Unidade 10,00 20,44 204,40
14.25 Unidade 4,00 106,77 427,08
14.26 Unidade 13,00 287,93 3.743,09
14.27 Unidade 1,00 124,67 124,67
14.28 Unidade 18,00 7,88 141,84
14.29 Unidade 23,00 5,01 115,23
14.30 Unidade 1,00 1.370,28 1.370,28
14.31 Unidade 1,00 1.182,62 1.182,62

15  LOUCAS E METAIS 0,00 0,00
15.1

Unidade 2,00 924,93 1.849,86
15.2

Unidade 2,00 234,99 469,98
15.3

Unidade 10,00 444,86 4.448,60
15.4

Unidade 14,00 257,25 3.601,50
15.5

Unidade 13,00 114,27 1.485,51
15.6

Unidade 3,00 497,65 1.492,95
15.7

Unidade 9,00 331,74 2.985,66
15.8

Unidade 2,00 49,78 99,56
15.9

Unidade 3,00 125,49 376,47
15.10

Unidade 3,00 101,42 304,26
15.11

Unidade 5,00 377,58 1.887,90
15.12

Unidade 10,00 58,90 589,00
15.13

Unidade 2,00 702,12 1.404,24
15.14

Unidade 2,00 27,46 54,92
15.15

Unidade 14,00 41,13 575,82
15.16

Unidade 3,00 105,12 315,36

      Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao
      Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao
      Caixa sifonada 150x150x50mm
      Caixa de gordura simples CG 37cm
      Caixa de inspecao 60x60cm
      Caixa de inspecao modulada DN 30cm
      Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm
      Terminal de Ventilacao 50mm
      Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m
      Fossa septica 2,30 x 2,30 m

      Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor 
Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, 
com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao 
fornecimento e instalacao

      Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou 
equivalente com acessorios fornecimento e instalacao

      Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de 
descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo 
pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente

      "Valvula de descarga 1 1/2"", com registro, acabamento em metal 
cromado fornecimento e instalacao"

      Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou 
equivalente, em bancada ecomplementos (valvula, sifao e engate 
flexivel cromados), exceto torneira.

      "Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Â  HIDRONOX, ou 
equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"", valvula em 
metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e 
instalacao"

      "Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, 
com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado 
1.1/2x1.1/2"", valvula em metal cromado tipo americana 
3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"

      Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto 
ou equivalente

      Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, 
DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, 
fornecimento e instalacao

      Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna 
suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente

      Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou 
equivalente incluso torneira cromada

      Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira 
plastica/desviador para duchas eletricas, cogigo 8010 A, 
LORENZETTI, ou equivalente

      Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha 
Conforto, cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente

      Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, fornecimento e 
instalacao

      Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou 
equivalente, fornecimento e instalacao

      Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. 
ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao
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Aracê Melgaço Paraju Santa Isabel SedeAracê Melgaço Paraju Santa Isabel Sede

15.17
Unidade 2,00 108,42 216,84

15.18

Unidade 2,00 94,54 189,08
15.19

Unidade 10,00 121,71 1.217,10
15.20

Unidade 12,00 81,22 974,64
15.21

Unidade 11,00 14,95 164,45
15.22

Unidade 19,00 40,67 772,73
15.23

Unidade 17,00 37,99 645,83
15.24

Unidade 13,00 50,95 662,35
15.25

Unidade 6,00 214,96 1.289,76
15.26

Unidade 3,00 252,85 758,55
15.27

Unidade 1,00 442,42 442,42
15.28

Unidade 10,00 110,97 1.109,70
15.29 Unidade 1,00 753,43 753,43
15.30

Unidade 94,00 24,14 2.269,16
15.31

M 9,90 85,53 846,75
16  INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 0,00 0,00

16.1 M3 0,00 325,37 0,00
16.2 M2 0,32 343,93 110,06
16.3 M 4,00 18,90 75,60
16.4 M 16,00 13,71 219,36
16.5 Unidade 1,00 107,26 107,26
16.6 Unidade 4,00 45,92 183,68
16.7 Unidade 1,00 39,15 39,15
16.8 Unidade 3,00 3,60 10,80
16.9 Unidade 2,00 4,69 9,38
16.10 Unidade 2,00 4,09 8,18
16.11 Unidade 1,00 7,39 7,39
16.12 Unidade 1,00 7,39 7,39
16.13 Unidade 2,00 5,47 10,94
16.14 Unidade 2,00 4,02 8,04
16.15 Unidade 2,00 4,28 8,56
16.16 Unidade 1,00 82,43 82,43
16.17 Unidade 1,00 21,26 21,26
16.18 M 2,00 4,11 8,22
16.20 Unidade 2,00 44,26 88,52
16.21

Unidade 1,00 20,64 20,64
16.22

Unidade 1,00 20,64 20,64

      Torneira eletricaÂ LorenEasy, LORENZETTIÂ ou equivalente, 
fornecimento e instalacao

      Torneira eletrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 
79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao

      Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 
4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou 
equivalente

     15.20 Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 
1167.C37, DECA, ou equivalente

     15.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque

      Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, 
Deca ou equivalente

      Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, 
Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao

      Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos 
ou equivalente, fornecimento e instalacao

      Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.I.080.ESC, aco inox 
polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao

      Barra de apoio de canto para lavatorio, aco inox polido,Celite ou 
equivalente, fornecimento e instalacao

      "Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L"", Linha conforto codigo 
2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"

      Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, 
fornecimento e instalacao
      Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao

      Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao

      "Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e 
chuveiro infantil d=1 1/4"""

       Abrigo para Central de GLP, em concreto
       Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio
      "Tubo de Aco Galvanizado Ã  3/4"", inclusive conexoes"
       Envelopamento de concreto 3cm
       Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)
      "Valvula esfera Ã  3/4"" NPT 300"
      "Uniao 3/4"" NPT 300"
      "Niple 3/4"" NPT 300"
      "Niple 1/2"" NPT 300"
      "Niple 1/4"" NPT 300"
      "Te reducao 3/4""x1/2"""
      "Reducao 1/2"" x 1/4"""
      "Luva de reducao 3/4 x 1/2"" "
      "Luva de reducao 1/4"" x 1/2"""
      "Joelho 1/2"" NPT 300"
       Regulador 1Âº estagio com manometro
      "Manometro NPT 1/4"", 0 a 300 psi"
      Mangueira Flexivel
      Regulador 2Âº estagio com registro

      Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar

      Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel
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17  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 0,00 0,00
17.1 Unidade 5,00 143,20 716,00
17.2 Unidade 1,00 487,67 487,67
17.3 Unidade 1,00 31,18 31,18
17.4 Unidade 4,00 31,18 124,72
17.5 Unidade 1,00 98,02 98,02
17.6 Unidade 3,00 34,26 102,78
17.7 Unidade 0,00 74,58 0,00
17.8 M 4,56 116,92 533,16
17.9 Unidade 3,00 16,51 49,53
17.10 Unidade 0,00 428,22 0,00
17.11

Unidade 2,00 12,28 24,56
17.12 Unidade 2,00 30,95 61,90
17.13 Unidade 4,00 294,08 1.176,32
17.14 Unidade 2,00 34,26 68,52
17.15 Unidade 4,00 16,92 67,68
17.16 Unidade 2,00 66,03 132,06
17.17 Unidade 2,00 140,33 280,66
17.18 Unidade 2,00 28,89 57,78
17.19 Unidade 1,00 244,95 244,95
17.20 Unidade 5,00 72,23 361,15
17.21 Unidade 2,00 196,38 392,76
17.22

Unidade 20,00 36,02 720,40
17.23 M2 6,00 16,87 101,22
17.24 M2 2,00 16,87 33,74
17.25 Unidade 2,00 1.999,71 3.999,42
17.26

Unidade 2,00 15,15 30,30
17.27

Unidade 11,00 18,71 205,81
17.28

Unidade 3,00 18,71 56,13
17.29

Unidade 6,00 15,15 90,90
18  INSTALACOES ELETRICAS 220V 0,00 0,00

18.1 0,00 0,00
18.1.1

Unidade 3,00 317,93 953,79
18.1.2

Unidade 1,00 351,90 351,90
18.1.3

Unidade 2,00 517,39 1.034,78
18.1.4

Unidade 1,00 558,41 558,41
18.1.5 Unidade 1,00 209,26 209,26

      Extintor ABC 6KG
      Extintor CO2 6KG
      "Cotovelo 45Âº galvanizado 2 1/2"""
      "Cotovelo 90Âº galvanizado 2 1/2"""
      "Curva macho femea 2 1/2"""
      "Niple duplo aco galvanizado 2 1/2"""
      "Te aco galvanizado 2 1/2"""
      "Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2""2 1/2"""
      "Adaptador storz roscas internas 2 1/2"""
       Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm

      "Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido 
dupla 1 1/2"" x 1 1/2"""
      "Esguicho jato solido 1 1/2"" 16mm"
      "Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2"" 16mm"
      "Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"""
      "Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"""
      "Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"""
      "Registro globo 2 1/2"" 45Âº"
      "Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"""
      Tampao de FoFo 50x50cm
      "Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"""
     "Valvula de retencao vertical 2 1/2"""

      Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 
hora
      Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor
      Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante
      Conjunto motobomba

      Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de 
incendio

      Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de 
emergencia

     "Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem 
""Saida"""

     "Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de 
Incendio

      CENTRO DE DISTRIBUICAO

           Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e 
para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessorios)

           Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e 
para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessorios)

           Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 32 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e 
para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessorios)

           Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 40 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e 
para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessorios)
           Quadro de medicao fornecimento e instalacao
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Item Especificação unid. Quant.
Preço

Unitário Total

Dados da Obra
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18.2 0,00 0,00
18.2.1 Unidade 38,00 11,97 454,86
18.2.2 Unidade 26,00 11,97 311,22
18.2.3 Unidade 4,00 11,97 47,88
18.2.4 Unidade 4,00 78,28 313,12
18.2.5 Unidade 4,00 78,28 313,12
18.2.6 Unidade 2,00 105,70 211,40
18.2.7 Unidade 1,00 306,66 306,66
18.2.8 Unidade 1,00 306,66 306,66
18.2.9 Unidade 4,00 136,17 544,68

18.2.10 Unidade 22,00 136,17 2.995,74
18.2.11 Unidade 4,00 136,17 544,68

18.3 0,00 0,00
18.3.1

M 379,40 5,04 1.912,18
18.3.2

M 6,05 6,42 38,84
18.3.3

M 93,75 8,90 834,38
18.3.4

M 3,30 24,10 79,53
18.3.5

M 27,60 38,72 1.068,67
18.3.6 Unidade 16,00 45,78 732,48
18.3.7 Unidade 30,00 6,16 184,80
18.3.8 Unidade 134,00 9,49 1.271,66
18.4 0,00 0,00

18.4.1

M 5800,30 2,68 15.544,80
18.4.2

M 1955,30 3,92 7.664,78
18.4.3

M 364,20 5,30 1.930,26
18.4.4

M 140,60 9,35 1.314,61
18.4.5

M 145,60 13,52 1.968,51
18.4.6

M 35,50 18,41 653,56
18.4.7

M 141,90 35,22 4.997,72
18.5 0,00 0,00

      DISJUNTORES
           Disjuntor unipolar termomagnetico 10A
           Disjuntor unipolar termomagnetico 20A
           Disjuntor unipolar termomagnetico 32A
           Disjuntor tripolar termomagnetico 20A
           Disjuntor tripolar termomagnetico 50A
           Disjuntor tripolar termomagnetico 70A
           Disjuntor tripolar termomagnetico 125A
           Disjuntor tripolar termomagnetico 150A
           Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA
           Dispositivo de protecao contra surto 275V 40KA
           Dispositivo de protecao contra surto 275V 80KA
      ELETRODUTOS E ACESSORIOS

           "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Ã 20mm (DN 
3/4""), inclusive conexoes"

           "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Ã 25mm (DN 
1""), inclusive conexoes"

           "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Ã 32mm (DN 1 
1/2""), inclusive conexoes"

           "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Ã 50mm (DN 
2""), inclusive conexoes"

           "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Ã 75mm (DN 
3""), inclusive conexoes"
           Caixa de passagem 100x100x80mm aco pintada
           "Caixa PVC 4x2"", fornecimento e instalacao"
           "Caixa PVC octogonal 3"", fornecimento e instalacao"
      CABOS E FIOS (CONDUTORES)

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #2,5 mmÂ²

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #4 mmÂ²

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #6 mmÂ²

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #16 mmÂ²

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #25 mmÂ²

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #35 mmÂ²

           Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ÂºC, camada 
de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao 
nominal: #70 mmÂ²
      ELETROCALHAS
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Item Especificação unid. Quant.
Preço

Unitário Total

Dados da Obra
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18.5.1
M 36,30 59,42 2.156,95

18.5.2
M 58,00 77,91 4.518,78

18.5.3
M 0,60 97,10 58,26

18.5.4 Unidade 21,00 10,05 211,05
18.5.5 Unidade 33,00 10,05 331,65
18.5.6 Unidade 40,00 6,24 249,60
18.6 0,00 0,00

18.6.1 Unidade 49,00 12,63 618,87
18.6.2 Unidade 11,00 22,03 242,33
18.6.3 Unidade 1,00 10,31 10,31
18.6.4 Unidade 39,00 22,97 895,83
18.6.5 Unidade 8,00 83,54 668,32
18.6.6 Unidade 11,00 155,96 1.715,56
18.6.7 Unidade 64,00 190,43 12.187,52
18.6.8 Unidade 26,00 148,16 3.852,16
18.6.9 Unidade 9,00 200,57 1.805,13

18.6.10 Unidade 5,00 582,63 2.913,15
18.6.11

Unidade 8,00 43,83 350,64
19  INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 0,00 0,00

19.1 M 95,00 3,49 331,55
19.2 Unidade 18,00 3,28 59,04
19.3 Unidade 22,00 2,99 65,78
19.4 Unidade 5,00 65,14 325,70
20  INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 0,00 0,00

20.1 0,00 0,00
20.1.1 Unidade 2,00 612,46 1.224,92
20.1.2 Unidade 1,00 1.205,55 1.205,55
20.1.3 Unidade 2,00 24,03 48,06
20.1.4 Unidade 1,00 24,03 24,03
20.1.5 Unidade 2,00 24,03 48,06
20.1.6 Unidade 1,00 24,03 24,03
20.1.7 Unidade 1,00 29,31 29,31
20.1.8 Unidade 2,00 51,02 102,04
20.1.9 Unidade 2,00 71,96 143,92

20.1.10
Unidade 1,00 479,65 479,65

20.1.11
Unidade 1,00 202,52 202,52

20.1 0,00 0,00
20.2.1 M 980,30 9,81 9.616,74
20.2.2 M 242,00 8,61 2.083,62
20.3 0,00 0,00

20.3.1
Unidade 19,00 19,65 373,35

20.4 0,00 0,00
20.4.1 Unidade 19,00 11,14 211,66
20.4.2 Unidade 8,00 3,26 26,08
20.4.3 Unidade 1,00 814,13 814,13
20.5 0,00 0,00

           Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive 
conexoes

           Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive 
conexoes

           Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive 
conexoes
           Suporte vertical eletrocalha 70x81mm
           Suporte vertical eletrocalha 70x96mm
           Tala plana perfurada 50mm
      ILUMINACAO E TOMADAS
           Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa
           Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa
           Interruptor simples 10 A, completa
           Interruptor 1 tecla e tomada, completa
           Luminarias sobrepor 2x36W completa
           Luminarias embutir 2x16W completa
           Luminarias embutir 2x36W completa
           Luminaria com aletas embutir 2x36 completa
           Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W
           Projetor com lampada de vapor metalico 150W

           Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta 
de 60W

      Tubo PVC soldavel Ã  25 mm, fornecimento e instalacao
      Joelho 45 25mm, fornecimento e instalacao
      Joelho 90 25mm, fornecimento e instalacao
      Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nÂº 1

      EQUIPAMENTOS PASSIVOS
           "Patch Panel 19"" 24 portas, Categoria 6"
           Switch de 48 portas
           Guias de cabos simples
           Guia de Cabos Vertical, fechado
           Guia de Cabos Vertical
           Guia de Cabos Superior, fechado
           Perfil de montagem
           Anel organizador de cabos
           Bandeja deslizante perfurada

          "Mini rack de parede 19"" x 8u x 450mm fornecimento e 
instalacao"

           Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mpbs fornecimento e 
instalacao
      CABOS EM PAR TRANCADOS
           Cabo UTP 6 (24AWG)
           Cabo coaxial
      CABOS DE CONEXAO

           Cabos de conexoes Â  Patch cord categoria 6 2,5 metros
      TOMADAS
           Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)
           Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa
           Central PABX 24 portas
      CAIXAS E ACESSORIOS
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Preço
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20.5.1
Unidade 2,00 121,30 242,60

20.5.2
Unidade 41,00 6,16 252,56

20.6 0,00 0,00
20.6.1 M 1,30 6,42 8,35
20.6.2 M 219,80 5,04 1.107,79
20.6.3

M 4,00 30,78 123,12
20.6.4

M 90,10 59,42 5.353,74
21  SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 0,00 0,00

21.1 Unidade 1,00 2.162,74 2.162,74
21.2 M 5,00 249,44 1.247,20
21.3 Unidade 1,00 593,31 593,31
21.4

Unidade 1,00 185,73 185,73
22

0,00 0,00
22.1

M 3,00 43,74 131,22
22.2 M 35,00 7,24 253,40
22.3 Unidade 10,00 9,13 91,30
22.4

Cj 20,00 3,35 67,00
22.5 Unidade 20,00 3,46 69,20
22.6

Unidade 1,00 201,74 201,74
22.7 M3 30,00 3,37 101,10
22.8 Unidade 10,00 43,97 439,70
22.9 M 250,00 20,53 5.132,50
22.10 M 200,00 29,10 5.820,00
22.11

Unidade 5,00 59,41 297,05
22.12

Unidade 10,00 18,44 184,40
23  SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

23.1 0,00 0,00
23.1.1

Unidade 1,00 2.895,70 2.895,70
23.1.2

M2 29,79 212,59 6.333,06
23.1.3

M2 30,37 212,59 6.456,36
23.1.4 M2 31,00 123,49 3.828,19
23.1.5 M2 5,87 134,77 791,10
23.1.6 M2 2,40 212,59 510,22
23.1.7

M 59,90 66,95 4.010,31
23.2 0,00 0,00

23.2.1 Unidade 2,00 210,18 420,36
23.2.2 Unidade 1,00 154,79 154,79
23.2.3 Unidade 1,00 264,17 264,17
23.2.4 Unidade 1,00 219,95 219,95
23.2.5

M 9,00 48,18 433,62

           Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de 
ferro fundido

           "Caixa de passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao"
      ELETRODUTOS E ACESSORIOS
           "Eletroduto PVC flexivel 1"", inclusive conexoes"
           "Eletroduto PVC flexivel 3/4"", inclusive conexoes"

           "Eletroduto Aco Galvanizado , Ã  1.1/2"", fornecimento e 
instalacao"

           Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes

      Coifa de Centro em Aco Inox de 1200x900x600
      Duto de ligacao 1000 X 0.80mm
      Chapeu chines em aluminio

      Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit

 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS (SPDA)
       "Para raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. 
x 1.1/2"" tipo simples"
       Vergalhao CA 25 # 10 mm2
       Conector mini bar em bronze estanhado Tel 583

       Parafuso fenda em aco inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon
       Presilha em latao

       Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com 
barramento, expessura 6 mm
       Escavacao de vala para aterramento
       "Haste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m."
       Cordoalha de cobre nu 35 mm2
       Cordoalha de cobre nu 50 mm2

      "Caixa de inspecao, PVC de 12"", com tampa de ferro 
fundido,conforme detalhe no projeto"

      "Conector de bronze para haste de 5/8"" e cabo de 50 mmÂ²"

      GERAIS

           "Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro 
galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2"" + 4mx1 1/2"")"

            Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, 
conforme projeto

            Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha 
espessura 2cm, conforme projeto
            Prateleiras e escaninhos em mdf
            Bancos de concreto
            Banco e acabamento em granito

            Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel 
e pingadeira
      CAIXA DAGUA 15.000L
           Alca de icamento
           Suporte de luz piloto
           Suporte para cinto de seguranca
           Suporte para Para raio

           Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura
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23.2.6 M 4,99 86,29 430,59
23.2.7

Kg 1028,08 4,14 4.256,25
23.2.8

Unidade 1,00 393,49 393,49
23.2.9

M2 101,80 61,86 6.297,35
23.2.10

M2 50,90 39,00 1.985,10
23.2.11

M2 52,88 39,00 2.062,32
23.2.12

M2 50,90 9,37 476,93
24  SERVICOS FINAIS 0,00 0,00

24.1 M2 890,73 2,08 1.852,72

0,00

0,00
881.948,89

OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE DO ORÇAMENTO

           Guarda corpo de 1m de altura

           Chapa de aco carbono de alta resistencia a corrosao e de 
qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do 
reservatorioconforme projeto

           Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto

           Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco 
(interno e externo), padrao AS 3.

           Acabamento externo: uma demao de espessura seca de 
primer Epoxi

           Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de 
primer Epoxi

           Pintura Externa: uma demao de poluiretano na cor amarelo

      Limpeza final da obra

Aprovação

Observações

Valor Total

SECOBU

SECINT

SECEDU

SECSAU

SECAGP

SECTUR

SECADM

SECFIN

ASSGAB



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA
LOCAL: SÃO BENTO DISTRITO DE ARACÊ - DOMINGOS MARTINS - ES

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL %

PRAZOS

1º MÊS
%

2º MÊS
%

3º MÊS
%

4º MÊS
%

5º MÊS
%

1 SERVICOS PRELIMINARES          2.260,30 0,26%            2.260,30 100,00%                    -                    -                   -                   -   
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES          1.105,91 0,13%            1.105,91 100,00%                    -                    -                   -                   -   
3 FUNDACOES        22.085,82 2,50%          22.085,82 100,00%                  -                   -                   -   
4 SUPERESTRUTURA          2.186,95 0,25%            2.186,95 100,00%                    -                    -                   -   
5          7.390,44 0,84%            7.390,44 100,00%                  -                   -                   -   

6 ESQUADRIAS      135.769,00 15,39%                      -                      -        20.365,35 15,00%   115.403,65 85,00%                 -   
7 SISTEMA DE COBERTURA      220.327,45 24,98%        110.163,73 50,00%      110.163,73 50,00%                  -                   -                   -   
8 IMPERMEABILIZACAO                    -                        -                      -                    -                   -                   -   
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS        73.129,75 8,29%          18.282,44 25,00%        29.251,90 40,00%      25.595,41 35,00%                 -                   -   

10        98.319,13 11,15%                      -                      -        73.739,35 75,00%     24.579,78 25,00%                 -   

11 PINTURA        59.993,52 6,80%                    -                    -                   -       59.993,52 100,00%
12 INSTALACAO HIDRAULICA        22.456,85 2,55%            2.245,69 10,00%          6.737,06 30,00%      13.474,11 60,00%                 -                   -   
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS          7.005,43 0,79%                    -                    -        7.005,43 100,00%                 -   
14 INSTALACAO SANITARIA        16.348,01 1,85%            1.634,80 10,00%          4.904,40 30,00%        9.808,81 60,00%                 -                   -   
15 LOUCAS E METAIS        34.254,38 3,88%                    -                    -        8.563,60 25,00%     25.690,79 75,00%
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL          1.047,50 0,12%                    -          1.047,50 100,00%                 -                   -   
17 SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO        10.249,32 1,16%                    -                    -                   -       10.249,32 100,00%
18 INSTALACAO ELETRICAS 220V        82.441,05 9,35%            8.244,11 10,00%        24.732,32 30,00%      32.976,42 40,00%     16.488,21 20,00%                 -   
19 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO            782,07 0,09%                    -            782,07 100,00%                 -                   -   
20 INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA        23.745,83 2,69%                    -                    -                   -       23.745,83 100,00%
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA          4.188,98 0,47%                    -                    -        4.188,98 100,00%                 -   
22        12.788,61 1,45%                    -                    -                   -       12.788,61 100,00%

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        42.219,86 4,79%                    -                    -                   -       42.219,86 100,00%
24 SERVIÇOS FINAIS          1.852,72 0,21%                    -                    -                   -        1.852,72 100,00%

TOTAL SIMPLES      881.948,88 100,00%        175.600,17 19,91%      175.789,40 19,93%    177.789,02 20,16%   176.229,65 19,98%   176.540,65 20,02%
TOTAL ACUMULADO      881.948,88 100,00%        175.600,17 19,91%      351.389,57 39,84%    529.178,59 60,00%   705.408,24 79,98%   881.948,89 100,00%

SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTACAO)

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS (SPDA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro
Domingos Martins, ES - CEP: 29.260-000
Tel. (27)3268-1344 - (27)3268-3179


