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CONVITE N° 008/2020 

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Governador Lindenberg - ES, com sede na 

Praça Ernesto Zon, s/n, distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg - ES, torna público 

para conhecimento dos interessados que, através da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, devidamente constituída pelo Decreto nº 5.977/2020, fará realizar, baseado no Processo 

Administrativo nº 88.962/2020, procedimento licitatório na modalidade Convite, do tipo 

menor preço por Lote, sob regime de execução indireta, regida pela Lei Federal nº 8.666, de 

21/06/1993 e suas alterações, objetivando a contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra especializada, 

objetivando a elaboração de projetos, de acordo com o estabelecido neste instrumento e seus 

anexos, que dela passam a fazer parte integrante. 

O recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços” dar-se-á no protocolo da 

Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES, no endereço acima, ate às 12:00 horas 

do dia 18 de junho de 2020, iniciando-se abertura do envelope “Habilitação” às 12:30 horas, 

na sala do Setor de Licitações, situada no prédio sede da Prefeitura Municipal. 

 

1 – DO OBJETO, DA GARANTIA, DA VISITA TÉCNICA E DA EXCLUSIVIDADE:  

1.1 – DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços especializados de 

engenharia para elaboração de projeto de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade 

Básica de Saúde Evangelista Morello (lote 01), localizada na Fazenda Morello, Governador 

Lindenberg – ES, compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e 

aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares e 

elaboração de projeto de Ampliação do imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo 

Stocco (lote 02), localizada no Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES, 

compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a 

administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares, em conformidade com o 

Projeto Básico/Termo de Referencia e demais anexos e condições desta carta convite. 

1.2 – DA GARANTIA:  A CONTRATADA  é obrigada a substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o(s) serviço(s) em que se verificar(em) inconsistência(s). 

1.3 – DA VISITA TÉCNICA : A visita técnica é facultativa e caso alguma empresa tenha 

interesse em realizá-la, deverá ser em conformidade com o item 16 do Projeto Básico/Termo 



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 
                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

                     Rua Adelino Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador          

Lindenberg - ES 

                                         Telefone: (27) 3744-5214                  Fls:_________ 
E-mail.:cpl.51@hotmail.com                      

                                                                              Ass:_________ 

3 
 

de Referencia - Anexo VI desta Carta Convite. 

1.4. DA EXCLUSIVIDADE:  Todos os lotes/itens cujo valor total dos mesmos for R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) ou inferior são EXCLUSIVOS para participação de 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e Micro Empreendedor 

Individual, conforme prevê art. 48 inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, 147/2014 e 

155/2016 e Art. 60 da Lei Complementar 701/2013. 

1.4.1. A (s) empresa (s) participante (s) que não comprovar (em) sua situação de 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e Micro Empreendedor 

Individual, conforme prevê art. 48 inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, 147/2014 e 

155/2016 e Art. 60 da Lei Complementar 701/2013 e apresentar (em) cotação (ões) para os 

lotes cujo valor total dos mesmos forem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou inferior será (ao) 

automaticamente desclassificada (s) naquele lote/item. 

 

2 - REFERÊNCIAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS:  

2.1 - A fonte de recursos financeiros necessários à execução do objeto acima caracterizado 

será proveniente de recursos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Governador 

Lindenberg - ES. 

2.2 - A dotação orçamentária que consta do orçamento municipal para o exercício de 2020 

sob a seguinte classificação funcional programática: 

006 – Secretaria Municipal de Saúde. 

006007.1030100082.042 – Manutenção das Atividades das Unidades e Postos de Saúde. 

33903900000 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica                          Ficha 0117. 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem todas as especificações e 

exigências contidas nesta carta-convite e seus anexos, além das disposições legais vigentes, 

independentes de transcrição, e ainda, que desenvolvam como atividade o objeto desta 

licitação. 

3.2 – Neste procedimento licitatório não será permitido à participação de: 

a) Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

b) Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público, não ocorrendo à reabilitação; 

c) Empresas que estiveram cumprindo pena de suspensão no âmbito da Administração; 
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d) Empresas sob processo de falência e concordata; e 

e) Demais casos previstos pela legislação que rege esta licitação. 

 3.3 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 

serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

3.4 - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alínea b 

do subitem 3.3 na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, 

nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 

Administração interessada. 

3.5 - Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou 

jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES: 

4.1 - A entrega dos envelopes Habilitação” e “Proposta de Preços” dar-se-a no protocolo 

geral da Prefeitura, ate às 12:00 horas do dia 18 de junho de 2020. 

4.2 - Depois dos prazos fixados não serão admitidos novos participantes no certame, 

portando, não serão recebidos novos envelopes, nem permitidas modificações ou acréscimos 

nos elementos em exame. 

4.3 - Os licitantes deverão entregar até o dia e horário, no local acima definidos, 

documentação e proposta de preços, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados, contendo 

na parte externa as seguintes informações: 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE NO 008/2020 

PROPONENTE (RAZAO SOCIAL): ........... 

CNPJ Nº: .................................................... 

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO” 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE NO 008/2020 

PROPONENTE (RAZAO SOCIAL): ........... 

CNPJ Nº: ................................................... 

ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 

5 – CREDENCIAMENTO:  

5.1 - Cada empresa licitante poderá ter apenas um representante oficial no presente certame 

licitatório. O representante da empresa poderá ser um dos seus dirigentes contratuais ou 

estatutários legalmente identificados, ou pessoa física habilitada, mediante apresentação do 

instrumento de procuração ou de credenciamento, conforme demonstrado no Anexo I – 

Minuta da Carta Credencial, com poderes para tratar de assuntos pertinentes ao certame 

licitatório, como usar a palavra, rubricar documentos, apresentar contestações ou recursos e 

assinar a ata. 

5.2 - Os documentos de credenciamento deverão ser entregues à Comissão Permanente de 

Licitação, no ato de abertura da reunião ou no envelope 01 “Habilitação”, promovendo-se a 

identificação perante a presidência da sessão pública de abertura dos envelopes “Habilitação”. 

 

6 – PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

6.1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem 

alguma restrição. 

6.1.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 
                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

                     Rua Adelino Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador          

Lindenberg - ES 

                                         Telefone: (27) 3744-5214                  Fls:_________ 
E-mail.:cpl.51@hotmail.com                      

                                                                              Ass:_________ 

6 
 

assegurado o prazo previsto na Lei, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

proponente for declarada vencedora, prorrogável 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 certidão 

negativa. 

6.2 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 

8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

6.3 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor 

oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.4 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.4.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

6.4.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem 6.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do subitem 6.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.4.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.4.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora. 

6.4.5 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 

para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão pública, ou, 01 

(um) dia útil para após a ciência de sua classificação, sob pena de preclusão, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

6.5 – A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que deseja usufruir os benefícios 
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de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar, na forma da lei, 

juntamente com os documentos de habilitação, envelope nº 01, os documentos a seguir: 

a) Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

b) Certidão expedida pela Junta Comercial, certificando que a empresa interessada 

enquadra-se nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, 

classificando-a como Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 

documentos arquivados na respectiva entidade, com data de emissão não superior a 60 

(sessenta) dias da abertura do certame; 

c) Declaração datada e assinada, de que a empresa interessada não se encontra em 

nenhuma das situações mencionadas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

6.6 – Os privilégios concedidos pela LC nº 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos 

termos do artigo 34 da Lei nº. 11.488/07. 

 

7 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À “HABILITAÇÃO”:  

7.1 – As interessadas deverão apresentar no envelope “HABILITAÇÃO”, em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por membro da CPL os 

documentos mencionados nos subitens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4. 

7.2 – As licitantes que não tenham sofrido nenhuma alteração contratual a partir da data de 

expedição do Certificado de Cadastro que resulte em alteração dos dados cadastrais 

constantes no cadastro de fornecedores junto ao Município de Governador Lindenberg, 

FICAM DISPENSADAS da apresentação dos documentos constantes das letras “a”, “b” e “c”, 

do subitem 7.3.1, “a” “b”, do subitem 7.3.2, deste convite, DEVENDO NESTE CASO, 

DECLARAR TAL CONDIÇÃO E APRESENTAR COPIA DO CERTIFICADO DE 

CADASTRO DE FORNECEDORES junto ao Município de Governador Lindenberg, em 

vigência. 

7.3.1 – Documentos necessários à habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

c) Cédula de identidade do titular, sócios ou administradores; 
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7.3.2 - Documentos necessários à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão do CNPJ, emitido, 

no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”; 

b) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

CRF do FGTS, válido na data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”;  

c) Prova de Regularidade com os Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede do 

licitante, abrangendo inclusive a inexistência de débito para com o Instituto Nacional de 

Seguro Social – CND/INSS, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – CND, relativo ao estado onde está 

localizada a sede da interessada, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado, válida na data de abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - CND, relativo ao domicílio ou 

sede da interessada, válida na data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT), válida na data de abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”; 

7.3.3 - Documentos necessários à qualificação técnica: 

7.3.3.1. Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

que comprove Registro/inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

(Engenheiro Civil ou outro profissional competente), sendo inválido o documento que não 

apresentar rigorosamente a situação atualizada, ou seja, conforme Resolução n.º 266/79 do 

CONFEA; 

7.3.3.1.1. Caso a empresa licitante seja sediada em local diverso do Estado do Espírito Santo 

deverá demonstrar sua situação de registro/inscrição e de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

perante Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de sua origem e apresentar o 

registro secundário emitido e/ou vistados no Conselho Regional do Estado do Espírito Santo 

(CREA ES) para fins de assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços. 

7.3.3.2. Comprovação da empresa proponente, possuir um responsável técnico devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 
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7.3.3.3. Comprovação de que o fornecedor entregou/prestou serviços, sem restrição, 

material/serviço igual ou semelhante ao objeto deste Projeto Básico. A comprovação será feita 

por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e 

em papel timbrado da empresa ou órgão comprador/tomador dos serviços, compatível com o 

objeto do Projeto Básico. 

7.3.3.3.1. Serão aceitos para fins de comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a 

empresa proponente, apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), com as anotações pertinentes e acompanhada de ficha de registro do 

Empregado (FRT) ou livro de registro de empregado, ou contrato de prestação de serviços ou 

no caso de sócio ou diretor, contrato social em vigor. 

7.3.3.3.2. A empresa licitante fica isenta de apresentar: Registro/inscrição da empresa  e do(s) 

responsável(is) técnico(s) inscrito(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), a Comprovação de vínculo no envelope de habilitação, hipótese em que DEVERÁ 

apresentar DECLARAÇÃO formal que apresentará em até 05 (cinco) dias úteis contados da 

assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços, os documentos comprobatórios 

para a fins de comprovação dessas exigências. 

7.3.3.3.3. A CONTRATADA  não poderá substituir os Responsáveis Técnicos, salvo casos de 

força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim a 

documentação comprobatória exigida. 

7.3.3.3.4)  Será(ão) inválida(as) a(as) certidão(es) que não apresentar (em) rigorosamente a 

situação atualizada da empresa, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA. As certidões 

emitidas em outros Estados deverão conter visto no CREA do Estado do Espírito Santo, 

conforme Lei nº 5194/66 e Resolução nº 413/97 do CONFEA. 

 

7.3.4 – Qualificação Econômico Financeira. 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da 

abertura do certame, se não constar o prazo de validade no próprio documento. 

a.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão 

ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, 

os seguintes requisitos, cumulativamente: 

I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 
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II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial; 

 

7.3.5 - Declarações Obrigatórias Exigidas Por Lei. 

a)  Declaração da interessada, datada e assinada, que não possui em seu quadro pessoal, 

empregados, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8666/93, conforme Anexo II. 

b) Declaração da interessada, datada e assinada, de que não existe superveniência de 

fato impeditivo de sua habilitação, sob as penalidades cabíveis, e que aceita todas as 

exigências do presente edital, bem como se submete a todas as disposições contidas na Lei 

nº 8.666/93 e alterações, conforme artigo 32, parágrafo 2º, da respectiva lei, conforme 

Anexo IV. 

 

7.4 - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto 

licitado. 

7.5 - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

7.6 - A documentação exigida no subitem 7.4 deverá ser compatível com as respectivas 

inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a 

mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no CNPJ, IE e 

CCM). 

7.7 - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, 

à confirmação de sua validade também por esse meio, pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

7.8 - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 

Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 

considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do 

certame. 

7.9 - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 7 deste 

edital, não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o 

seu requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a 

abertura do certame. 
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7.10 - O não atendimento de qualquer dos requisitos do edital, implicará na inabilitação da 

licitante. 

 

8 - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:  

8.1 – Havendo o mínimo de 03 (três) empresas participantes nesta licitação, no dia, local e 

horário indicados no preâmbulo deste instrumento e na presença dos licitantes ou 

representantes que comparecerem devidamente credenciados e demais interessados, a 

Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura da sessão, após verificará os 

envelopes n° 01 – “Habilitação”, rubricando-os e remetendo-os, aos representantes para fazê-

lo na mesma forma, seguido da abertura dos mesmos. 

8.1.1 – Caso não seja obtido o numero mínimo de licitantes conforme acima citado os 

envelopes do (s) licitante (s) presente (s) será (ao) devolvido (s) ao (s) seu (s) representante (s) 

devidamente lacrado (s) para que seja reenviada a presente carta convite, caso seja autorizado 

pela autoridade superior. 

8.2 - Abertos os envelopes “Habilitação”, a Comissão promoverá a apreciação e decidirá, à 

vista dos documentos apresentados, pela habilitação ou inabilitação das licitantes, e após 

rubrica, serão oferecidos à rubrica por parte dos representantes das licitantes participantes do 

certame. 

8.3 - O resultado da fase habilitatória será comunicado aos licitantes após o encerramento 

desta primeira fase dos trabalhos. 

8.4 - Havendo manifesto por todos os licitantes pela não interposição de recursos, tal fato será 

registrado em ATA, procedendo-se então a devolução do envelope lacrado “Proposta de 

Preços” aos licitantes inabilitados na fase de habilitação, passando para a fase de julgamento 

das propostas. 

8.5 - Não ocorrendo manifesto pela desistência de recursos, será encerrada a reunião da fase 

habilitação, ficando a fase de julgamento das Propostas de Preços a ser definida 

posteriormente, após os prazos regulamentares para recurso e sua respectiva denegação. 

8.6 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitação, a licitante inabilitada 

terá a sua respectiva Proposta de Preços, envelope nº 02, devolvido, fechado, contra-recibo. 

8.7 - Após a fase de habilitação e julgamento dos recursos se houver, ou no caso de 

desistência expressa dos mesmos pelos licitantes, as propostas de preços serão abertas. 

8.8 - Caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a 
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reunião a fim de que tenha melhores condições para analisar a documentação apresentada, 

marcando nova data e horário em que voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos. 

8.9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 

 

9 - PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.1 – A proposta de preços, deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto as 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas ou ressalvas, contendo a 

identificação da proponente, em papel timbrado da mesma, datada, rubricada e assinada em 

todas as páginas pelo técnico responsável pela elaboração da proposta e pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração (caso não 

tenha juntado na documentação), da qual constará além das disposições contidas no modelo, 

conforme Anexo V,  as seguintes informações: 

a) Valor por lote e total, em algarismo e por extenso, pelo qual a empresa se 

compromete a executar os serviços, objeto deste edital, conforme Planilha de Serviços 

constante do Anexo IV; 

b) Orçamento detalhado, de acordo com a Planilha de Serviços, demonstrada no 

anexo IV, do presente Convite. A transcrição dos itens e quantidades constantes da 

referida planilha deverão ser realizados corretamente, não sendo admitida qualquer 

alteração; 

c) Preços ofertados expressos em Real, com apenas duas casas decimais após a 

vírgula, compreendendo todas as despesas, inclusive materiais, equipamentos e 

depreciação dos mesmos, mão-de-obra, tributos, despesas diretas ou indiretas e outros 

custos relacionados à prestação dos serviços, inclusive garantias. Não serão aceitos 

pleitos de acréscimos a qualquer título; 

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, 

contados do primeiro dia útil seguinte à data fixada para apresentação dos envelopes 

“Habilitação” e “Proposta de Preços”, conforme determinado no preâmbulo deste 

instrumento; 

e) Prazo de execução dos serviços de acordo com o Cronograma Físico – Anexo 

VII,  contados do primeiro dia útil seguinte ao recebimento e a assinatura da Ordem 
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inicial dos serviços, podendo ser prorrogado caso entenda necessário à administração 

municipal; 

f) Declaração formal, datada e assinada, de que não serão cobrados quaisquer gastos 

adicionais, considerando que no preço total esta incluso todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 

9.2 – Deverá compor a proposta de preços, o cronograma físico Anexo VII, 

demonstrando a evolução dos serviços ao longo do prazo. 

9.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital e de 

seus anexos, bem como, as omissas e as que apresentarem irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento. 

9.4 – Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, 

ainda, entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo a Comissão 

Permanente de Licitação proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os 

valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

9.5 - Verificando-se em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 

divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será 

adotada a correção que resultar no menor valor. 

9.6 – Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E 

caso a licitante apresente mais de uma proposta, a CPL considerará todas as suas propostas 

desclassificadas para todos os efeitos. 

9.7 - Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 

9.8 – A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as 

exigências nela contidas. 

9.9 - Não será considerada pela Comissão Permanente de Licitação qualquer oferta de 

vantagem não prevista neste convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

9.10 – Será desclassificada a proposta que apresentar valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
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coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 

condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

 

10 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 – Havendo manifestação de todos os licitantes pela não interposição de recursos, e no 

mínimo 03 (três) empresas habilitadas, a Comissão de Licitação procederá a abertura dos 

envelopes “Proposta de Preços”, das proponentes habilitadas e verificará a conformidade de 

cada proposta com os requisitos do edital, sendo então estas rubricadas pela CPL e em 

seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame das mesmas. 

10.1.1 – Caso não seja obtido o numero mínimo de empresas habilitadas conforme acima 

citado o (s) envelope (s) do (s) licitante (s) presente (s) será (ao) devolvido (s) ao (s) seu (s) 

representante (s) devidamente lacrado (s) para que seja reenviada a presente carta convite, 

caso autorizado pela autoridade competente. 

10.2 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas às propostas, não cabe 

desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

10.3 - Caso a CPL julgue conveniente, poderá suspender a reunião a fim de que tenha 

melhores condições para analisar as propostas apresentadas, marcando nova data e horário em 

que voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos. 

10.4 - A Comissão promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis com o edital. 

10.5 - O resultado do julgamento da “Proposta de Preços” será comunicado aos licitantes após 

o encerramento dos trabalhos, o que poderá ocorrer na data da abertura dos envelopes 

“Proposta”, ou em nova data, a ser definida pela CPL. 

10.6 - Será considerada vencedora a licitante que, satisfeitas todas as etapas e exigências deste 

convite, tenha apresentado a proposta de menor preço por lote. 

10.7 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 

2º do artigo 3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedados qualquer outro processo. 

10.8 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando as propostas apresentadas pelas 
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microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

10.9 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou propostas escoimadas das causas da 

inabilitação/desclassificação. 

10.10 - A CPL lavrará a ata da sessão da qual constarão registro da documentação e propostas 

recebidas e abertas, as propostas não abertas e devolvidas, as decisões proferidas no momento 

e demais ocorrências da reunião. 

10.11 - Só poderão assinar a ata e documentos os representantes legais ou credenciados no 

processo. 

10.12 - É facultado a CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar à instauração do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deverá constar originariamente da proposta. 

10.13 - O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela 

Comissão, não impedirá que ela se realize. 

10.14 - Não serão levadas em consideração pela Comissão Permanente de Licitações, tanto na 

fase de habilitação e classificação, como na fase posterior à adjudicação dos serviços, 

quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formuladas por escrito e 

devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipótese alguma serão aceitos 

entendimentos verbais entre as partes. 

 

11 – IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  

11.1 - Eventuais impugnações deverão observar o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993 atualizada. 

11.2 - No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original 

ou cópia autenticada). 

11.2 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos administrativos 

previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

11.3 – As impugnações, recursos e representações deverão observar os seguintes requisitos: 
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a) dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 

fundamentados e, se for o caso, acompanhados da documentação pertinente; 

b) assinados por representante legal da licitante ou procurador com poderes específicos, 

hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório; e 

c) protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura de Governador Lindenberg e se 

interpostos fora do prazo legal, não serão considerados. 

11.4 – Não serão aceitos impugnações e/ou recursos enviados via fac-símile ou e-mail. 

 

12 – ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO:  

12.1 – Finalizada as fases de habilitação e classificação das propostas pela Comissão 

Permanente de Licitação, o resultado apurado será submetido à autoridade competente para 

deliberação quanto a homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

12.2 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 

de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

12.2.1 - A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao Setor de Licitações e Contratos do Município para assinatura do 

termo de contrato.  

12.2.2 - Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato no prazo acima estabelecido, 

decairá o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 15 deste 

edital, sendo convocadas as demais licitantes classificadas, para participarem de nova sessão 

pública, com vistas à celebração da contratação. 

 

13 – PEDIDO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO: 

13.1 – Após assinatura do termo de contrato e emissão da nota de empenho, o responsável 

pela Secretaria Solicitante, solicitará a contratada, a execução dos serviços, mediante Ordem 

Inicial de Serviço, da qual constará à data de expedição, especificação dos serviços a serem 

realizados, valor total, a ser emitida pelo Setor competente do Município. 

13.2 – Se contratada não assinar a Ordem de Serviço dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

contar da data de recebimento da respectiva ordem, decairá o seu direito, podendo, ainda, 

sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 15 deste edital. 

13.3 – A execução dos serviços será acompanhada pelo setor de engenharia deste Município. 
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13.4 - Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

14 – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:  

14.1 - O faturamento e o pagamento serão efetuados pela Secretaria Municipal de Finanças do 

Município de Governador Lindenberg, em conformidade com a Cláusula terceira da minuta 

do contrato - anexo X deste edital. 

 

15 – PENALIDADES E SANÇÕES: 

15.1 – As Sanções e Penalidades a serem adotadas pelo descumprimento das condições 

expostas por este edital serão as estabelecidas pela Cláusula oitava da minuta do contrato – 

Anexo X do edital. 

 

16 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1 – Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por 

disposição legal, o Foro de Colatina - ES, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da 

Lei Federal nº. 8.666/1993. 

16.2 – Fica assegurado ao Município de Governador Lindenberg, o direito de no interesse da 

administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

16.3 – As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a PMGL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado desta licitação. 

16.4 – As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do certame. 

16.5 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

16.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação em contrário. 

16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta carta-convite e seus anexos, excluir-se-á o 
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dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  

16.8 – As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia 

de execução, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste 

edital e na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações. 

16.9 – Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a, 

quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta 

ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor do Município 

de Governador Lindenberg. 

16.10 – Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 

transcrição, a Lei nº 8.666/1993 e alterações e ainda, os seguintes anexos: 

a) Anexo I: Modelo de Carta Credencial; 

b) Anexo II: Modelo de Declaração I - Emprego de menores;  

c) Anexo III: Modelo de Declaração III – Inexistência de fato impeditivo; 

d) Anexo IV: Modelo de Proposta de Preços;  

e) Anexo V: Cronograma físico-financeiro; 

f) Anexo VI: Projeto básico/Termo de Referencia; 

g) Anexo VII: Minuta de Contrato; 

16.11 - Maiores informações e esclarecimentos quanto ao presente edital poderão ser obtidos 

diretamente no Setor de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 16:00 horas, 

pessoalmente, na Rua Adelino Lubiana, s/n, Centro, Governador Lindenberg – ES, pelo 

endereço eletrônico: cpl.51@hotmail.com, ou pelo telefone (27) 3744-5214. 

 

Governador Lindenberg - ES, 05 de junho de 2020. 

 
 
 

Camila Sotteu Pina Perini 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

(em exercício) 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):               TELEFONE:          ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – E S 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Assunto: Credencial de representação para o Convite nº 008/2020 

 

 

A empresa ........., com sede na ........., devidamente inscrita no CNPJ/MF nº ........., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ........, portador(a) do RG nº ........ e do 

CPF/MF nº ........, CREDENCIA, o(a) Srº.(a) .........., portador do RG nº ......... e do CPF (MF) 

nº ........., (apresentar o original) para representá-la perante o MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LINDENBERG, na licitação sob a modalidade Convite nº 008/2020, 

podendo para tanto interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, apresentar 

contestações, rubricar e assinar documentos e ata, usar a palavra, enfim, praticar os atos que 

forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

.............. - ES,.... de ......... de 20xx. 

 

 

______________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO I  

(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):              TELEFONE:         ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

CONVITE Nº 008/2020 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 

At. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Assunto: Declaração de que não emprega menores 
 

A empresa ............, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ......., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ..........., portador(a) do RG nº ...... e do CPF (MF) nº ......, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido péla Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que 

não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

 

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

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

 

.............. - ES,.... de ......... de 2020. 

 

_________________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO III  
(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):              TELEFONE:         ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

 

CONVITE Nº 008/2020 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG  

At. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

Assunto: Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação 
 

 

A empresa ............, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ......., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ..........., portador(a) do RG nº ...... e do CPF (MF) nº ......, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 

sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

.............. - ES,.... de ......... de 2020. 

 

 

______________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):              TELEFONE:         ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

 

CONVITE Nº 008/2020 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG  

At. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente submeto à apreciação de V. Sas. esta proposta de preços relativa ao Convite nº 

008/2020, declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de 

Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa proposta/planilha 

orçamentária. 

 

1 – Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa necessária à 

contratação de empresa objetivando a prestação de serviços especializados de engenharia para 

elaboração de projeto de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade Básica de 

Saúde Evangelista Morello (lote 01), localizada na Fazenda Morello, Governador 

Lindenberg – ES, compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e 

aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares e 

elaboração de projeto de Ampliação do imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo 

Stocco (lote 02), localizada no Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES, 

compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a 
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administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares, em conformidade com o 

Projeto Básico/Termo de Referencia e demais anexos e condições desta carta convite. 

 

2 – Declaro que a validade desta proposta de preços é de ......... (.....extenso......) ......, contados 

do primeiro dia útil seguinte à data fixada para apresentação dos envelopes “Habilitação” e 

“Proposta de Preços”. 

 

3 - Declaro que o prazo de execução dos serviços, é de ........ (......extenso......) ......., de acordo 

com o Cronograma Físico, anexo a esta proposta, contados do primeiro dia útil seguinte ao 

recebimento e a assinatura da ordem inicial dos serviços, podendo ser prorrogado, caso a 

Administração Municipal julgue necessário. 

 

4 - Declaro que no preço total cotado estão inclusos todos os custos e despesas necessárias ao 

cumprimento integral das obrigações decorrentes desta, e que não será cobrado quaisquer 

gastos adicionais. 

 

5 - Declaro que o valor total para execução integral dos serviços, objeto desta licitação, é de 

R$ ......... (.......extenso......), conforme detalhamento de preços, constantes da planilha 

orçamentária abaixo, obedecendo as estipulações do correspondente ato convocatório e 

asseverando que observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto aos 

serviços requisitados. 

LOTE 01: Elaboração de projeto de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade Básica 
de Saúde Evangelista Morello, localizada na Fazenda Morello, Governador Lindenberg – ES. 

Dados: Área aproximada de ampliação: 150 m2 - Área construída para adequações: 220 m2. 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. 

Valor 
máximo 

que a 
Adm. se 
Dispõe a 
Pagar. 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E 
PRÉ-PROJETO/PROJETO 
BÁSICO COMPREENDENDO: 
• Identificação de quais são as 
necessidades locais, junto a 
administração local, com relação aos 
ambientes que serão renovados e 
ampliação; 

Und 01 5.800,00  
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• Identificação, diagnóstico e 
tratamento de patologias existentes na 
estrutura em geral, nos sistemas de 
cobertura, sistema hidrossanitário, 
sistema de elétrico, fechamento, piso, 
acabamento, esquadrias; 
• O anteprojeto ou projeto básico da 
melhor alternativa adotada para 
avaliação e aprovação junto aos 
responsáveis pela contratação, com 
plantas baixas, cobertura, cortes, 
fachadas, localização, situação, 
maquete 3D. 

02 

PROJETO EXECUTIVO E 
COMPLEMENTARES 
COMPREENDENDO: 
• Projeto arquitetônico; 
• Projeto Estrutural; 
• Projeto Hidráulico; 
• Projeto Mecânico; 
• Projeto Elétrico; 
• Detalhes construtivos; 
• Memória de calculo; 
• Orçamento; 
• Cronograma físico-financeiro; 
• Memorial descritivo com lista de 
materiais; 

Und 01 26.660,00  

 

Valor total do Lote 01 (...por extenso...) R$ -  
LOTE 02: Elaboração de projeto de Ampliação do imóvel da Unidade Básica de Saúde 
Arlindo Stocco, localizada no Centro do Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg – 
ES. 
Dados: Área aproximada de ampliação: 271 m2. 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. 

Valor 
máximo 

que a 
Adm. se 
Dispõe a 
Pagar. 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E 
PRÉ-PROJETO/PROJETO 
BÁSICO COMPREENDENDO: 
• Identificação de quais são as 
necessidades locais, junto a 
administração local, com relação aos 
ambientes que serão renovados e 
ampliação; 
• Identificação, diagnóstico e 
tratamento de patologias existentes na 
estrutura em geral, nos sistemas de 
cobertura, sistema hidrossanitário, 
sistema de elétrico, fechamento, piso, 

Und 01 5.800,00  
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acabamento, esquadrias; 
• O anteprojeto ou projeto básico da 
melhor alternativa adotada para 
avaliação e aprovação junto aos 
responsáveis pela contratação, com 
plantas baixas, cobertura, cortes, 
fachadas, localização, situação, 
maquete 3D. 

02 

PROJETO EXECUTIVO E 
COMPLEMENTARES 
COMPREENDENDO: 
• Projeto arquitetônico; 
• Projeto Estrutural; 
• Projeto Hidráulico; 
• Projeto Mecânico; 
• Projeto Elétrico; 
• Detalhes construtivos; 
• Memória de calculo; 
• Orçamento; 
• Cronograma físico-financeiro; 
• Memorial descritivo com lista de 
materiais; 

Und 01 26.660,00  

 

Valor total do Lote 02 (...por extenso...) R$ -  
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ -  

 

 

.............................................. – ES, .......... de ............. de 2020 

________________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO V 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO 

OBJETO: LOTE 01: Elaboração de projeto de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade 
Básica de Saúde Evangelista Morello, localizada na Fazenda Morello, Governador Lindenberg – 
ES, compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a 
administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares; e LOTE 02: Elaboração de 
projeto de Ampliação do imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo Stocco, localizada no 
Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES, compondo-se de: Estudo de Concepção 
com pré-projeto para análise e aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos 
Complementares; 
Local: LOTE 01 - Distrito de Morello e LOTE 02 - Distrito de Novo Brasil - GOVERNADOR 
LINDENBERG - ES 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

EM DIAS 
CORRIDOS 

60 DIAS  

1 
ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PRÉ-PROJETO/PROJETO 
BÁSICO  FÍSICO(%)  100% 

2 PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES  FÍSICO(%)  100% 
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ANEXO VI 
PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 

 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

1.1. A presente contratação visa à prestação de serviços especializados de engenharia para 

LOTE 01: Elaboração de projeto de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade 

Básica de Saúde Evangelista Morello, localizada na Fazenda Morello, Governador 

Lindenberg – ES, compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e 

aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares; e 

LOTE 02: Elaboração de projeto de Ampliação do imóvel da Unidade Básica de Saúde 

Arlindo Stocco, localizada no Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES, 

compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto 

a administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares; conforme planilha de 

Serviços descrita abaixo, conforme descrito neste Projeto Básico e demais exigências 

relacionadas. 

 

OBJETO - LOTE 01: Elaboração de projeto de Ampliação e Adequações do imóvel 

da Unidade Básica de Saúde Evangelista Morello, localizada na Fazenda Morello, 

Governador Lindenberg – ES. 

Dados: Área aproximada de ampliação: 150 m2 - Área construída para adequações: 

220 m2. 

ÍTEM  DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PRÉ-PROJETO/PROJETO 

BÁSICO COMPREENDENDO: 

und 1 

Identificação de quais são as necessidades locais, junto a 

administração local, com relação aos ambientes que serão 

renovados e ampliação; 

Identificação, diagnóstico e tratamento de patologias existentes 

na estrutura em geral, nos sistemas de cobertura, sistema 

hidrossanitário, sistema de elétrico, fechamento, piso, 

acabamento, esquadrias...;  
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O anteprojeto ou projeto básico da melhor alternativa adotada 

para avaliação e aprovação junto aos responsáveis pela 

contratação, com plantas baixas, cobertura, cortes, fachadas, 

localização, situação, maquete 3D; 

        

2 

PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES 

COMPREENDENDO: 

und 1 

Projeto arquitetônico; 

Projeto Estrutural; 

Projeto Hidráulico; 

Projeto Mecânico; 

Projeto Elétrico; 

Detalhes construtivos; 

Memória de calculo; 

Orçamento; 

cronograma físico-financeiro; 

Memorial descritivo com lista de materiais;  

        

 

OBJETO - LOTE 02: Elaboração de projeto de Ampliação do imóvel da Unidade 

Básica de Saúde Arlindo Stocco, localizada no Centro do Distrito de Novo Brasil, 

Governador Lindenberg – ES. 

Dados: Área aproximada de ampliação: 271 m2  

ÍTEM  DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PRÉ-PROJETO/PROJETO 

BÁSICO COMPREENDENDO: 

und 1 Identificação de quais são as necessidades locais, junto a 

administração local, com relação aos ambientes que serão 

renovados e ampliação; 
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Identificação, diagnóstico e tratamento de patologias existentes 

na estrutura em geral, nos sistemas de cobertura, sistema 

hidrossanitário, sistema de elétrico, fechamento, piso, 

acabamento, esquadrias...;  

O anteprojeto ou projeto básico da melhor alternativa adotada 

para avaliação e aprovação junto aos responsáveis pela 

contratação, com plantas baixas, cobertura, cortes, fachadas, 

localização, situação, maquete 3D; 

        

2 

PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES 

COMPREENDENDO: 

und 1 

Projeto arquitetônico; 

Projeto Estrutural; 

Projeto Hidráulico; 

Projeto Mecânico; 

Projeto Elétrico; 

Detalhes construtivos; 

Memória de calculo; 

Orçamento; 

cronograma físico-financeiro; 

Memorial descritivo com lista de materiais;  

        

 

1.2. A estimativa de quantidade (und), referentes aos serviços objeto da contratação, servirá 

tão somente de subsídio às empresas proponentes na formulação das propostas, não se 

constituindo em qualquer compromisso futuro com a CONTRATADA, podendo variar de 

acordo com a necessidade do MUNICÍPIO. 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação visa à prestação de serviços especializados de engenharia para Estudo 

de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a administração, Projetos 

Executivos e Projetos Complementares para a Ampliação da Unidade de Saúde Evangelista 
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Morello e também da Unidade de Saúde da Família Arlindo Stoco. Compondo-se de: Estudo 

de Concepção, Projetos Básicos e Executivos, Projetos Complementares, conforme consta na 

planilha do item 1.1. 

A Unidade de Saúde Evangelista Morello está situada na Fazenda Morello e comporta uma 

equipe da Estratégia de Saúde da Família e a atual estrutura necessita de ampliação para que 

os serviços sejam prestados a população com mais qualidade e eficiência. 

A Unidade de Saúde da Família Arlindo Stoco está situada no Distrito de Novo Brasil 

comportando uma equipe de saúde da Família e também outros atendimentos que são 

oferecidos a população, funcionando também como um pronto atendimento municipal com 

atendimentos em ginecologia, pediatria, clinica médica e outros atendimentos em saúde. A 

atual estrutura não vem comportando essa gama de atendimentos ofertados atualmente, sendo 

necessária a ampliação do espaço físico para melhor assistirmos os usuários do serviço de 

saúde. 

3. CARACTERIZAÇÕES DOS TRABALHOS 

A elaboração dos trabalhos (LOTE 01 E 02) deverá satisfazer às etapas estabelecidas, 

atendendo à seguinte sequência: 

• Estudo de Concepção: serão procedidas pesquisas locais para identificação das 

necessidades, caracterização do problema e diagnóstico da situação atual da estrutura 

existente. Os estudos deverão ser acompanhados pela administração local para 

alcançar o máximo de excelência nas decisões para os documentos. A partir daí, serão 

estudadas todas as alternativas tecnicamente viáveis de atendimento, e aquela que 

apresentar o melhor perfil de implantação aliado à melhor técnica será submetida à 

análise técnica, ambiental, institucional e financeira; 

• Estudo Ambiental: Entender se à necessidade de licenciamento ambiental. Deve 

contemplar as ações e programas de todas as etapas do projeto, desde o início das 

obras até a etapa de operação do empreendimento e seu monitoramento. De acordo 

com a classificação adotada pelo órgão competente, que congrega e classifica os 

projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada, serão elaborados estudos 

ambientais desde o estudo de concepção, projeto básico e o projeto executivo; 

• Serviços de apoio técnico: contemplam o levantamento de dados de campo que 

proporcionarão a confecção dos projetos, básico e executivo; 
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• Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução; 

• Projeto Executivo: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

• Demais documentos: O orçamento, memória de calculo, BDI, cronograma e memorial 

descritivo devem atender a resolução estadual vigente; 

4. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1. Os serviços de Engenharia, relacionados nas planilhas (LOTE 01 e 02) referem-se à 

Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a administração, 

Projetos Executivos e Projetos Complementares para a Ampliação da Unidade de Saúde 

Evangelista Morello (LOTE 01) e bem como a Elaboração de projeto de Ampliação do 

imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo Stocco, localizada no Centro do Distrito de 

Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES (LOTE 02).Compondo-se de: Compondo-se 

de: Estudo de Concepção, Projetos Básicos e Executivos, Projetos Complementares, conforme 

consta na planilha do item 1.1. 

4.2. O CONTRATANTE  emitirá uma autorização de fornecimento, com a respectiva nota de 

empenho, através da Secretaria Requerente, autorizando a prestação de serviços de topografia 

pela CONTRATADA.  

4.2.1. A prestação dos serviços deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

corridos para o LOTE 01 e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para o 

LOTE 02, de acordo com o cronograma físico apresentado pela contratada, contados do 

primeiro dia útil, seguinte a partir da emissão da ordem de serviço, que poderão ser emitidas 

ao mesmo tempo para os dois lotes, em conformidade com as especificações e quantidades 

descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida. 

4.2.2. O prazo para conclusão dos serviços somente será alterado por determinação do 

CONTRATANTE , sendo acrescidos ao prazo de conclusão os dias de paralisação dos 

trabalhos decorrentes de modificações determinadas pelo CONTRATANTE , expressamente. 
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4.2.3. Não será concedida pelo CONTRATANTE  qualquer dilação de prazo para execução 

dos serviços em decorrência da rejeição de serviços defeituosos. A CONTRATADA  obriga-

se, neste caso, a refazê-los e a executá-los na estrita conformidade com o este projeto e suas 

especificações. 

4.2.4. Os serviços deverão ser desenvolvidos em obediência ao cronograma apresentado pela 

empresa CONTRATADA  e aceito pelo Município de Governador Lindenberg. 

4.2.5. O prazo de vigência e de execução dos serviços somente poderá ser prorrogado desde 

que plenamente justificado e atendendo ao interesse da Administração. 

4.2.6. Uma eventual prorrogação do prazo para a conclusão dos serviços ficará a critério do 

Município de Governador Lindenberg, podendo ser solicitada pela firma CONTRATADA , 

desde que amplamente fundamentada. 

4.3. A contratada deverá fazer um reconhecimento prévio dos locais de trabalho, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução do serviço. 

4.4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

4.4.1 Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em conformidade com este projeto 

básico, tanto para o LOTE 01, quanto para o LOTE 02 prevalecendo, no caso de eventuais 

divergências, as disposições estabelecidas pelo contratante. 

4.4.2. O desenvolvimento de todas as atividades destinadas é de responsabilidade da 

contratada, desde estudo preliminar, possíveis alterações, até a aprovação final. 

4.4.3 A contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART) referente as atividades técnicas objeto deste Projeto Básico. 

4.4.4 A contratada deverá entregar, ao Contratante, uma via das anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) relativas às atividades cabíveis.  

4.4.5. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

4.4.6. Os documentos técnicos sobre as atividades devem ser submetidos a avaliação do 

Contratante. 

4.5. DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS DIANTE DA SOLICITAÇÃO DE 

CADA ITEM DA PLANILHA (LOTE 01 E 02). 

Estes produtos consistem na representação técnica das atividades a serem realizadas mediante 

aos estudos e projetos, além das necessárias adequações e interligações aos sistemas 

existentes.  
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4.5.1. Estudos de Concepção 

As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema de maneira completa e 

integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica ou, caso sejam 

inovadores, que possam ter sua eficiência demonstrada. 

As alternativas de solução deverão ser ilustradas através de desenhos genéricos ou 

esquemáticos, mas que permitam a perfeita compreensão e avaliação das mesmas. Para cada 

uma das alternativas deverão ser pré-dimensionadas as unidades dos sistemas. 

Os orçamentos preliminares deverão ser elaborados de acordo com o pré-dimensionamento 

das unidades do sistema, tendo como base os preços do SINAPI. Caso não existam 

composições na referência supracitada para algum item, poderá também ser adotada como 

referência o DNIT, a Tabela de Preços do IOPES e finalmente demais composições, conforme 

as prerrogativas e recomendações dos Tribunais de Contas (TCU e TCE-ES). 

Na ausência de parâmetros no SINAPI ou fontes publicadas por entidades oficiais, para obter 

custos praticados na região recomenda-se que a pesquisa direta no mercado ocorra por meio 

da coleta de, no mínimo, três informações para encontrar a mediana* da amostra (valor 

central). 

* Exemplo: 

Proposta 1: R$ 55.000,00  

Proposta 2: R$ 70.000,00 

Proposta 3: R$ 79.000,00 

No caso, a mediana é o valor da proposta 2: R$ 70.000,00. 

4.5.1.1.  Estudos ambientais 

Elaboração dos estudos ambientais e de documentos necessários ao licenciamento junto aos 

órgãos ambientais, bem como para orientar a tomada de decisão das alternativas de 

concepção. 

Os estudos ambientais deverão indicar a situação atual do meio ambiente, este entendido 

como o conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos, culturais e socioeconômicos; 

avaliação de impacto, com alcance e amplitude que o projeto pretendido causará nesse meio 

ambiente, em um determinado espaço de tempo; estudo das medidas mitigadoras, com vistas a 

minimizar os impactos negativos e elaboração de planos de monitoramento para o controle 

das principais variáveis do sistema, como qualidade do efluente tratado que retorna ao meio 

ambiente. 
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A elaboração dos estudos ambientais deverá seguir as diretrizes do órgão ambiental 

responsável, com enfoque objetivo no atendimento das exigências, conforme o porte, o 

potencial poluidor e a localização do empreendimento, integrando as informações secundárias 

disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com informações do projeto e dados 

obtidos no campo por equipe multidisciplinar. 

A partir das deliberações do órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental, a 

CONTRATADA deverá elaborar os estudos pertinentes ao empreendimento.  

4.5.1.2.  Serviços de Apoio Técnico 

Compreendem os levantamentos topográficos e geotécnicos, onde se insere inclusive as 

análises de interferências com vegetação, estruturas e canalizações subterrâneas, resistividade 

do solo, quando necessário ao tipo e característica da obra. 

Os custos de investimentos deverão contemplar mão-de-obra, materiais, equipamentos e 

outros insumos que se fizerem necessários. 

Na medida em que sejam disponibilizadas pelos órgãos contratantes, a CONTRATADA 

poderá utilizar as bases cartográficas e caracterizações geológicas existentes, desde que sejam 

atuais e ofereçam a confiabilidade necessária para o desenvolvimento dos projetos. Nestes 

casos, a CONTRATADA não será remunerada. 

Na ausência no todo ou em parte das informações topográficas, a CONTRATADA realizará 

os serviços de apoio técnico. 

A definição dos serviços será acompanhada e aprovada pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

da CONTRATANTE. Os serviços deverão ser elaborados em obediência a todas as normas 

pertinentes da ABNT. 

Caso o município já possua algum dos produtos elencados acima, total ou parcialmente, 

inclusive serviços necessários à plena execução dos projetos, e os mesmos forem 

disponibilizados a CONTRATADA, esses não serão remunerados, devendo ser discutidos 

caso a caso entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

4.5.1.3.  Projeto Básico 

Para a elaboração do projeto básico e detalhamento da alternativa escolhida no Estudo de 

Concepção. São incorporados os dados necessários à sua aprovação pelo cliente e pela 

autoridade competente. 

Somente a partir do anteprojeto devem ser iniciadas as atividades dos 

projetos complementares (estrutura, elétrica e hidráulica). 
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Para a realização de uma construção estruturada é de fundamental importância possuir um 

planejamento correto através de um projeto bem definido e aplicável. Nesse sentido, é 

essencial a elaboração de um Projeto Arquitetônico preliminar à construção, consistindo no 

levantamento de informações relevantes para a legalização junto à prefeitura e na elaboração 

de plantas, sendo estas: 

Planta Baixa;                                                                                                                            

Planta de Situação;                                                                                                              

Planta de Corte Longitudinal; 

Planta de Corte Transversal;                                                                                          

Planta de Fachada;                                                                                                               

Planta de Cobertura;                                                                                                           

Planta de Localização do terreno; 

4.5.2. Projeto Executivo 

O projeto executivo partirá da alternativa escolhida no estudo de concepção, detalhada no 

projeto básico e compreenderá um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

adequado de precisão, para caracterizar a obra, serviço ou complexo de obras e serviços. 

Os projetos executivos devem harmonizar entre si, não podendo haver interferências entre 

suas diversas estruturas, tanto durante a execução, quanto após as obras estarem concluídas. 

O projeto executivo deverá conter os detalhes e demais informações necessárias ao 

entendimento e apresentar pelo menos os seguintes projetos: 

• Projeto Arquitetônico: 

o A elaboração do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita 

harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades, inclusive com as 

unidades existentes, compatibilizando-se com os projetos mecânicos, 

hidráulicos, estruturais, elétricos e de instrumentação/automação. 

o Os aspectos urbanísticos e paisagísticos, caracterizados em projeto, visam 

buscar o equilíbrio entre a obra a ser implantada e o meio físico onde esta se 

encontra inserida. 

o Deve ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada finalidade ou 

utilização prevista no projeto. 

o O projeto arquitetônico deve atender às recomendações de segurança e de 

saúde, às recomendações do Corpo de Bombeiros e às exigências do Código 
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Sanitário, do Código de Obras e Edificações da Prefeitura, bem como demais 

exigências e recomendações técnico-legais aplicáveis. 

o Nesse projeto deve-se buscar a solução de problemas relativos ao conforto 

ambiental e à emissão de aerossóis. Quando não for possível, devem-se 

fornecer recomendações para que esses problemas sejam mitigados através de 

projetos paisagísticos, urbanísticos e outros. 

o Do projeto arquitetônico devem constar: plantas, fachadas, coberturas, cortes, 

entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau suficiente para 

a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e 

tratamento termo acústico, quando necessário. 

• Projeto Estrutural 

o Esse projeto deve ter como referência os projetos hidráulicos, elétricos, 

mecânicos, de terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo. 

o As especificações dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidráulica, 

elétrica e mecânica devem acompanhar o memorial de cálculo estrutural. 

o Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam 

necessários à boa compreensão do projeto estrutural. 

o Método construtivo 

� Os métodos construtivos devem ser detalhados para cada uma das etapas 

de obra e devem ser compatíveis com o respectivo cronograma de 

execução. Deve, ainda, ser justificada a sua escolha na comparação 

com os outros métodos. 

o Memorial de cálculo das obras 

� A empresa projetista deve desenvolver o projeto com base em critérios 

de durabilidade, funcionalidade, estética, estanqueidade e de segurança 

das estruturas, em critérios de exequibilidade construtiva e de 

viabilidade econômica, bem como na adequação ao projeto 

arquitetônico previsto. 

o Peças gráficas 

� Os desenhos devem abranger fundações, blocos, lajes, vigas, paredes, 

pilares, cobertura e outros componentes específicos. 
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� Os desenhos devem proporcionar uma visão geral do projeto, 

apresentando todas as plantas e cortes necessários para o seu 

entendimento, bem como indicando as juntas de dilatação, apoios, 

ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes. 

o Projeto de formas 

� Os desenhos devem apresentar as formas das estruturas, em planta, 

cortes e detalhes necessários à sua montagem, bem como a posição 

relativa entre seus elementos, juntas e cotas. 

� Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixação de peças 

mecânicas, como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs", "flap-

gates", comportas, peças embutidas, etc. 

o Projeto de armação 

� Os desenhos devem mostrar a ferragem necessária para a armação dos 

elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um 

deles ser identificado através de um número. Cada tipo de barra da 

armadura deve ter, na mesma folha, um detalhe apresentando 

comprimento, bitola e dobras. 

� O espaçamento entre barras da armadura deve ficar claramente indicado, 

tanto em planta como nos cortes. 

� O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender à NBR 6118:2014. 

Os desenhos devem conter a lista de armadura e o respectivo resumo, 

evitando uma relação à parte. 

o Concreto 

� Durabilidade 

• Devem constar no projeto, a relação água/cimento, o consumo de 

cimento por metro cúbico de concreto, o tipo de cimento e o 

cobrimento, que determinam a durabilidade da estrutura, bem 

como a dimensão máxima do agregado usado, a fim de que se 

possa verificar o item sobre espaçamento das barras nas vigas 

da NBR 6118:2014. 

� Resistência Característica à Compressão 
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• A resistência característica à compressão do concreto (fck), 

expressa em MPa utilizada no cálculo das estruturas, deve ser 

enquadrada nos grupos previstos na NBR 8953:2015 (concreto 

para fins estruturais - classificação por grupos de resistência). 

o Impermeabilização 

� Devem ser consideradas, como parte integrante do projeto, as 

impermeabilizações previstas, especificando-se os materiais e sistemas 

impermeabilizantes, bem como os detalhes de acabamento a serem 

adotados nos pontos críticos: ralos, platibandas, juntas de dilatação, 

mudanças de ângulo, entre outros. 

� O projeto deve atender às prescrições da NBR 9575:2010. 

o Escoramento 

� A CONTRATADA deve elaborar o projeto do escoramento metálico-

madeira, quando necessário, para a vala ou cava, levando em conta o 

perfil geológico e as cargas atuantes. Em solos com permeabilidade 

muito baixa, deve ser considerado, no dimensionamento, o empuxo 

hidrostático. 

� O escoramento deve ser criteriosamente avaliado em termos de custos e 

segurança. O projeto de escoramento deve ser suficientemente 

detalhado, indicando, sempre, as cotas, na busca da redução de custos, 

seja considerando escavação em talude ou métodos não destrutivos, 

principalmente quando em áreas urbanas com muitas interferências. 

• Projeto Hidráulico 

o Deverá contemplar o dimensionamento hidráulico especificado nas respectivas 

normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, 

estações elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento e emissários. 

o O relatório de apresentação do projeto deve conter, no mínimo: 

� Cálculo hidráulico em planilhas impressas e em meio eletrônico; 

� Aspectos construtivos e de montagem; 

� Definição de tubos, conexões e acessórios, materiais e respectivas 

quantidades; 

� Especificações de serviços; 
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� Orçamentos; 

� Aspectos de operação e manutenção; 

� Diagramas unifilares, plantas esquemáticas e desenhos. 

• Projeto Mecânico 

o Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidráulico devem ser 

especificados, apresentando todas as suas características operacionais e 

dimensionais, bem como manuais de operação e manutenção. 

o Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e 

subconjunto e de detalhes não normalizados, que permitam caracterizar, 

montar e efetuar a manutenção preditiva, preventiva e/ou corretiva dos 

equipamentos, tais como: 

� Comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-

bomba, compressores, entre outros. 

o Devem ser apresentados os memoriais de cálculo do dimensionamento das 

estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e 

critérios de seleção dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de segurança 

do sistema e contendo lista de componentes de desgaste. 

• Projeto Elétrico 

o Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos:  

� Conceitual da instalação elétrica, desde a rede de distribuição até o ponto 

de entrada; 

� A partir do conceitual, fornecer os projetos necessários para atender às 

normas técnicas da concessionária de energia; 

� Memória de cálculo; 

� Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligação); 

� Tabelas de cargas de diagramas elétricos; 

� Coordenação e seletividade das proteções; 

� Especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos 

elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais 

normas e exigências das concessionárias; 
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� Desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de 

proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de 

aterramento e de comando; 

� Plantas de situação e localização; 

� Lista de materiais. 

o Deve ser apresentado memorial descritivo da solução adotada, descrevendo o 

funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descrição 

resumida dos equipamentos. 

o Se for o caso, as interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente 

identificadas. 

o No caso de ampliação de instalação, deve ser apresentado um roteiro de 

procedimentos para que sejam evitadas, ao máximo, interrupções no sistema 

existente. 

o O projeto elétrico deve atender às exigências da concessionária de energia 

elétrica do local de sua implantação. 

Os documentos serão apresentados: 

• Minutas: 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio eletrônico; 

• Relatórios e memoriais: 02 (duas) vias impressas e 03 (três) vias em meio digital (CD); 

• Plantas: 02 (duas) vias impressas em formato A2 ou A1 e 03 (três) vias em meio digital 

(CD). 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1. O período de vigência será a partir da formalização da contratação (assinatura do 

contrato, emissão de nota de empenho ou ordem de fornecimento, conforme o caso) e 

perdurará pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos para o LOTE 01, e 60 (sessenta) dias 

corridos para o LOTE 02, para que haja tempo hábil para execução do serviço e 

desenvolvimento dos trâmites contratados. Os prazos serão contados do primeiro dia útil, 

seguinte a partir da emissão da ordem de serviço, que poderão ser emitidas ao mesmo tempo 

para os dois lotes.  

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

6.1. A Contratação pretendida será custeada com recursos orçamentários previstos para o 

exercício 2020, da seguinte forma: 

006 – Secretaria Municipal de Saúde 
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007 – Fundo Municipal de Saúde 

006007.1030100082.042– Manutenção das Atividades das Unidades e Postos de Saúde  

33903900000 – O.S.T - PJ– Rec. Sus – PAB - ficha 110. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 

7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA : 

I. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os serviços seja realizada 

com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir; 

II. Entregar com pontualidade os serviços solicitados, dentro dos prazos pré-estabelecidos; 

III. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE , através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias; 

IV . Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da 

contratação; 

V. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo 

CONTRATANTE , que possa comprometer a continuidade do serviços, bem como substituir 

os documentos com prazo de validade expirado; 

VI. O acondicionamento e transporte dos equipamentos e materiais exigidos para a 

contratação responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas decorrentes de más condições 

de acondicionamento ou transporte dos mesmos; 

VII.  Trocar às suas expensas, todos os equipamentos e materiais utilizados para a efetiva 

prestação dos serviços considerados inadequados, a critério da fiscalização do 

CONTRATANTE;  

VIII.  Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e 

trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento dos 

serviços; 

IX.  Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus 

decorrentes do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu 

encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 

X. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE  ou a terceiros, 



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 
                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

                     Rua Adelino Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador          

Lindenberg - ES 

                                         Telefone: (27) 3744-5214                  Fls:_________ 
E-mail.:cpl.51@hotmail.com                      

                                                                              Ass:_________ 

42 
 

decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços. 

XI.  Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos serviços, conforme legislação 

vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, através do fiscal de contrato, que 

acompanhará a prestação dos serviços.  

XII.  A CONTRATADA  assumirá a responsabilidade por qualquer acidentes que venham a 

ser vítimas seus empregados em serviço, cumprindo todas as obrigações quantos às leis 

trabalhistas e previdenciárias; 

XIII.  Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto contratado. 

XIV . A contratada não poderá, em nenhuma hipótese, proceder à execução de serviços sem 

prévia autorização, com emissão de ordem de serviço pelo Município. 

XV. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham incidir sobre o contrato. 

XVI.  A contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem incidir sobre o objeto do contrato, até o 

recebimento definitivo dos serviços. 

XVII.  A contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os 

insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao 

desenvolvimento de todas as etapas dos serviços. 

XVIII.  Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas. 

XIX – Apresentar Anotação de responsabilidade técnica do contrato no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA;  

XX. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações do 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES :  

I.  Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA , em 

conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica 

condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos serviços e os procedimentos 

burocráticos; 
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II.  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA  sobre as irregularidades 

observadas na execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, 

artigo 62 e parágrafo 4º; 

III.  Notificar a CONTRATADA  por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV.  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

V. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA , 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

VI.  Fiscalizar rigorosamente, através de um representante do gestor/fiscal do contrato a 

execução dos serviços, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações 

mínimas exigidas pelo MUNICÍPIO; 

VII.  Observar para que durante a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA , bem como todas as condições de 

“habilitação” e “qualificação”. 

VIII.  Exigir do contratado o fiel cumprimento do contrato, bem como zelo na prestação dos 

serviços e cumprimento dos prazos determinados pelo setor de engenharia. 

IX . Prestar as informações e esclarecimentos necessários à contratada para que esta possa 

realizar os serviços dentro do prazo e normas estabelecidas no instrumento de contrato. 

X. Comunicar a contratada sobre qualquer irregularidade praticada por empregado ou 

preposto da mesma, bem como conduta dos mesmos que comprometam a qualidade e 

eficiência do serviço a ser prestado. 

XI.  Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando a contratada caso haja 

problema verificado. 

XII.  Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com a especificação 

ou apresentar defeito. 

9. DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO – ACEITAÇÃ O DOS 

SERVIÇOS 

9.1. No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que couberem, as disposições 

contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93. 

9.2. Os serviços serão recebidos: 

I) PROVISORIAMENTE -  após a conclusão dos serviços contratados a aceitação dos 

mesmos será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 
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fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da solicitação escrita da CONTRATADA , devidamente protocolizada. 

II) DEFINITIVAMENTE - a aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará por 

um representante ou comissão designada pelo CONTRATANTE , mediante Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do 

objeto, nos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 

até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

9.3. O termo de recebimento definitivo será assinado em até 90 (noventa) dias após o 

recebimento provisório, se os serviços contratados não apresentarem defeitos ou imperfeições, 

ou se existentes, tiverem sido corrigidos e, assim, considerados como executados e concluídos 

dentro das especificações e condições contratuais. 

9.4. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos serviços, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos. 

9.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços, executada em desacordo com 

o contrato. 

10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

10.1. A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pelo MUNICÍPIO, por intermédio 

do seu Setor de Engenharia, através do Engenheiro(a) Civil, designado gestor/fiscal do 

contrato, através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de Administração, nos 

termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do 

CONTRATANTE  toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 

essa atribuição, obrigando-se a CONTRATADA  a facilitar, de modo amplo e completo, a 

ação dos fiscais. 

10.2. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA , inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 

seus agentes e prepostos. 
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10.3. A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não elide nem diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA . 

10.4. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

10.4.1. O contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a 

seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados 

que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 

10.4.2. A contratada deverá facilitar, por todos a seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às 

solicitações que lhe foram efetuadas. 

10.4.3. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo Contratante. 

10.4.4. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, esse projeto básico, orçamentos, cronogramas, 

correspondências, etc. 

b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos 

trabalhos; 

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da 

fiscalização; 

d) Verificar se estão sendo colocados á disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na 

proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços; 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem 

como nas demais informações e instruções complementares deste Projeto Básico, necessárias 

ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

g) Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste 

Projeto Básico; 

h) Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação técnica e 

economia de modo a atender às necessidades do Contratante; 

i) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento 

as faturas emitidas pela Contratada; 
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j) Encaminhar à contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os 

respectivos atendimentos. 

 

10.4.5. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos 

não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos 

serviços. 

10.5. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com os serviços, ora contratado, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.6. A CONTRATADA  é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução. 

10.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do 

Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante do MUNICÍPIO,  em 

tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

11. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

11.1. O faturamento dos serviços ocorrerá no ato da efetivação dos mesmos, conforme a 

Autorização de fornecimento e nota de empenho, mediante apresentação dos documentos (s) 

fiscal (is) hábil (eis) de serviços, sem emendas ou rasuras. 

11.2. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de 

Governador Lindenberg, diretamente pela Tesouraria ou através de depósito em conta 

corrente da CONTRATADA , no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) 

documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidação. 

11.2.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRATANTE , através da Secretaria 

Municipal requerente e do fiscal do contrato, o qual emitirá atestado comprovando a prestação 

de serviços. 

11.2.2. Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND  

                    100        

VM = Valor da Multa Financeira.  

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso 
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11.2.3. Incumbirá a CONTRATADA , a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo CONTRATANTE , juntando-se à respectiva 

discriminação dos serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura. 

11.3. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de 

cópia autenticada dos seguintes documentos, válidos na data do protocolo das notas fiscais, 

em relação ao período a que se referirem os faturamentos, os quais deverão ser protocolizados 

no protocolo geral do Município, juntamente com o respectivo documento fiscal, e ainda, 

acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo de 

pagamento: 

I- Anotação de Responsabilidade Técnica da obra – ART; 

II - Prova de recolhimento de FGTS, acompanhada da GFIP; 

III - Prova de recolhimento das contribuições devidas ao INSS, através de GPS; 

IV - Certidões de débitos atualizadas relativas à Fazenda Pública Municipal, Estadual, 

Federal conjunta com a União (incluindo ainda débitos com o INSS),  perante a Justiça do 

Trabalho e o Certificado de Regularidade do FGTS; 

V – Memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados no período de 

abrangência dos serviços que deve seguir de forma intransigente o cronograma físico; 

VI - Nota fiscal dos serviços executados; 

VII - Certidão de registro e quitação da licitante junto ao CREA. 

VIII - Termo de Recebimento Provisório. 

11.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a 

CONTRATADA  para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento 

sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem 

erros. 

11.5. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que 

possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do CONTRATANTE . 

11.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente prestação de serviços. 

11.7. Os preços decorrentes dos serviços em epígrafe serão fixos e irreajustáveis, não cabendo 

a revisão dos mesmos. 

11.8. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA  deverá manter as mesmas 

condições previstas pelo CONTRATANTE  no que concerne a “Proposta de Preços” e a 

“Habilitação”. 
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11.9. A CONTRATADA , será responsável pela prestação de serviços, aos preços unitários 

por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE . 

12. DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

12.1. A CONTRATADA  é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) 

serviço(s) em que se verificar(em) inconsistência(s). 

13. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

13.1. A CONTRATADA  deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 

8.666/1993, a saber: 

 a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do edital e seus anexos e Contrato, 

que não gerem prejuízo para o CONTRATANTE ; 

 b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por 

dia, até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a 

CONTRATADA , sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a execução 

dos serviços; 

 c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em 

que a CONTRATADA :  

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;  

c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;  

c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização; 

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.  

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em 

que a CONTRATADA :  

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços 

contratados;  

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;  

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao 

CONTRATANTE  ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA  de 

reparar os danos causados. 

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE  por 

um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto à prestação dos serviços; 

 f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
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casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação 

ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de 

declaração falsa.  

13.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

13.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE  após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

13.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 

sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

13.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 

da Lei nº 8.666/1993;  

13.6. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da 

autoridade competente do Município de Governador Lindenberg, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

14. DA AMOSTRA. 

14.1. Não se aplica para a presente contratação. 

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1. Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) que 

comprove Registro/inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) (Engenheiro 

Civil ou outro profissional competente), sendo inválido o documento que não apresentar 

rigorosamente a situação atualizada, ou seja, conforme Resolução n.º 266/79 do CONFEA; 

15.1.1. Caso a empresa licitante seja sediada em local diverso do Estado do Espírito Santo 

deverá demonstrar sua situação de registro/inscrição e de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

perante Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de sua origem e apresentar o 

registro secundário emitido e/ou vistados no Conselho Regional do Estado do Espírito Santo 

(CREA ES) para fins de assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços. 

15.2. Comprovação da empresa proponente, possuir um responsável técnico devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 
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15.3. Comprovação de que o fornecedor entregou/prestou serviços, sem restrição, 

material/serviço igual ou semelhante ao objeto deste Projeto Básico. A comprovação será feita 

por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e 

em papel timbrado da empresa ou órgão comprador/tomador dos serviços, compatível com o 

objeto deste Projeto Básico. 

15.3.1. Serão aceitos para fins de comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a 

empresa proponente, apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), com as anotações pertinentes e acompanhada de ficha de registro do 

Empregado (FRT) ou livro de registro de empregado, ou contrato de prestação de serviços ou 

no caso de sócio ou diretor, contrato social em vigor. 

15.3.2. A empresa licitante fica isenta de apresentar: Registro/inscrição da empresa  e do(s) 

responsável(is) técnico(s) inscrito(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), a Comprovação de vínculo no envelope de habilitação, hipótese em que DEVERÁ 

apresentar DECLARAÇÃO formal que apresentará em até 05 (cinco) dias úteis contados da 

assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços, os documentos comprobatórios 

para a fins de comprovação dessas exigências. 

15.3.3. A CONTRATADA  não poderá substituir os Responsáveis Técnicos, salvo casos de 

força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim a 

documentação comprobatória exigida. 

15.3.4)  Será(ão) inválida(as) a(as) certidão(es) que não apresentar (em) rigorosamente a 

situação atualizada da empresa, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA. As certidões 

emitidas em outros Estados deverão conter visto no CREA do Estado do Espírito Santo, 

conforme Lei nº 5194/66 e Resolução nº 413/97 do CONFEA. 

16. DA VISITA TÉCNICA 

16.1. A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita técnica ao 

local onde será feito o serviço. Esta visita deverá ser realizada até 24 horas antes da data de 

realização da licitação, durante o horário comercial. O agendamento da visita técnica deverá 

ser feito através do Setor de Engenharia deste Município. 

16.2. A visita técnica representará a oportunidade para os interessados conhecerem as 

características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na 

execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que 

acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais. Assim sendo, caso a 
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empresa vencedora que venha a ser CONTRATADA, não tenha realizado a visita, não 

poderá deixar de realizar o serviço nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de 

não ter tido ciência de tais condições, não se aceitando alegações futuras quanto ao 

desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, ou quaisquer 

outros fatores inerentes que venham a compor a proposta de preços a ser apresentada. 

16.3. O responsável legal ou o representante da empresa proponente deverá estar devidamente 

identificado (Declaração em papel timbrado da empresa e documento de registro geral e/ou 

outro) para poder realizar a visita. 

16.4. A visita poderá ser agendada através do telefone (27) 3744-5214 da Prefeitura 

Municipal de Governador Lindenberg. 

16.5. Quando da visita será emitido o competente atestado.  

16.6. A não realização da visita por parte da empresa proponente não será motivo de 

inabilitação, caracterizando que a proponente tem todas as informações das condições do 

local e ou dos materiais necessários para o fiel cumprimento das obrigações relativas ao 

objeto da contratação em epígrafe, bem como é detentora de todas as informações, dados e 

elementos que possam vir a influir no valor da contratação. 

17. DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. 

17.1. Responsável pela Elaboração: LAIS BIAZATTI LEONARDELLI  

17.2. Gestores da Unidade Requisitante: JULIANO COVRE TREVISANI  
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ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO  

 

“Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES , e a empresa 

...., na forma abaixo”: 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNAD OR 

LINDENBERG , pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrito no 

CNPJ/MF nº ......................, com sede na Praça Ernesto Zon, s/n, Distrito de Novo Brasil, 

Governador Lindenberg - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Gestor do Fundo, Sr. ....... nacionalidade, estado civil, profissão, portador 

do CPF (MF) nº. ....... e da CI nº. ........, residente na ........., e a empresa ........., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........., estabelecida na ........., doravante 

denominada CONTRATADA, representada pelo ........, Sr.(a) .........., nacionalidade, estado 

civil, profissão, portador do CPF nº. ......... e da CI nº. ........., residente na ........., tendo em 

vista o Convite nº 00x/20xx, constante do Processo Administrativo nº. 88.962/2020, nos 

termos da Lei nº 8.666/93, proposta julgada e aceita pela Comissão Permanente de Licitação 

da PMGL, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto, da Garantia e da Caracterização dos Trabalhos 

1.1 – Do Objeto - Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa 

objetivando a prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto 

de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade Básica de Saúde Evangelista Morello 

(lote 01), localizada na Fazenda Morello, Governador Lindenberg – ES, compondo-se de: 

Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a administração, 

Projetos Executivos e Projetos Complementares e/ou elaboração de projeto de Ampliação 

do imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo Stocco (lote 02), localizada no Distrito de 

Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES, compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-
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projeto para análise e aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos 

Complementares, conforme planilha de Serviços, Projeto Básico e demais exigências 

relacionadas no Processo Administrativo nº 88.962/2020. 

1.2 – Da Garantia - A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o(s) serviço(s) em que se verificar(em) inconsistência(s). 

1.3. Da Caracterização dos Trabalhos: A elaboração dos trabalhos (LOTE 01 E 02) deverá 

satisfazer às etapas estabelecidas, atendendo à seguinte sequência: 

1.3.1. Estudo de Concepção: serão procedidas pesquisas locais para identificação das 

necessidades, caracterização do problema e diagnóstico da situação atual da estrutura 

existente. Os estudos deverão ser acompanhados pela administração local para alcançar o 

máximo de excelência nas decisões para os documentos. A partir daí, serão estudadas todas as 

alternativas tecnicamente viáveis de atendimento, e aquela que apresentar o melhor perfil de 

implantação aliado à melhor técnica será submetida à análise técnica, ambiental, institucional 

e financeira; 

1.3.2. Estudo Ambiental: Entender se à necessidade de licenciamento ambiental. Deve 

contemplar as ações e programas de todas as etapas do projeto, desde o início das obras até a 

etapa de operação do empreendimento e seu monitoramento. De acordo com a classificação 

adotada pelo órgão competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de 

complexidade diferenciada, serão elaborados estudos ambientais desde o estudo de 

concepção, projeto básico e o projeto executivo; 

1.3.3. Serviços de apoio técnico: contemplam o levantamento de dados de campo que 

proporcionarão a confecção dos projetos, básico e executivo; 

1.3.4. Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução; 

1.3.5. Projeto Executivo: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 

1.3.6. Demais documentos: O orçamento, memória de calculo, BDI, cronograma e memorial 

descritivo devem atender a resolução estadual vigente. 
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Clausula Segunda - Dotação Orçamentária 

2.1 - A fonte de recursos financeiros necessários à execução do objeto acima caracterizado 

será proveniente de recursos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Governador 

Lindenberg - ES. 

2.2 - A dotação orçamentária que consta do orçamento municipal para o exercício de 2020 

sob a seguinte classificação funcional programática: 

006 – Secretaria Municipal de Saúde. 

006007.1030100082.042 – Manutenção das Atividades das Unidades e Postos de Saúde. 

33903900000 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica                          Ficha 0117. 

 

Cláusula Terceira – Do Faturamento e do Pagamento 

3.1 - Como pagamento dos serviços a serem executados em sua totalidade, constantes da 

Cláusula Primeira, fica determinado o valor total deste contrato em R$ ...... (.....extenso.....), 

conforme Proposta de preços apresentada pela CONTRATADA , anexa ao Processo 

Administrativo nº 88.962/2020 e no ANEXO ÚNICO deste contrato. 

3.1.1. O faturamento dos serviços ocorrerá no ato da efetivação dos mesmos, conforme a 

Autorização de fornecimento e nota de empenho, mediante apresentação dos documentos (s) 

fiscal (is) hábil (eis) de serviços, sem emendas ou rasuras. 

3.2. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de 

Governador Lindenberg, diretamente pela Tesouraria ou através de depósito em conta 

corrente da CONTRATADA , no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) 

documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidação. 

3.2.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRATANTE , através da Secretaria 

Municipal requerente e do fiscal do contrato, o qual emitirá atestado comprovando a prestação 

de serviços. 

3.2.2. Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND  

                    100        

VM = Valor da Multa Financeira.  

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso 

3.2.3. Incumbirá a CONTRATADA , a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 
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fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo CONTRATANTE , juntando-se à respectiva 

discriminação dos serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura. 

3.3. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de 

cópia autenticada dos seguintes documentos, válidos na data do protocolo das notas fiscais, 

em relação ao período a que se referirem os faturamentos, os quais deverão ser protocolizados 

no protocolo geral do Município, juntamente com o respectivo documento fiscal, e ainda, 

acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo de 

pagamento: 

I- Anotação de Responsabilidade Técnica da obra – ART; 

II - Prova de recolhimento de FGTS, acompanhada da GFIP; 

III - Prova de recolhimento das contribuições devidas ao INSS, através de GPS; 

IV - Certidões de débitos atualizadas relativas à Fazenda Pública Municipal, Estadual, 

Federal conjunta com a União (incluindo ainda débitos com o INSS),  perante a Justiça do 

Trabalho e o Certificado de Regularidade do FGTS; 

V – Memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados no período de 

abrangência dos serviços que deve seguir de forma intransigente o cronograma físico; 

VI - Nota fiscal dos serviços executados; 

VII - Certidão de registro e quitação da licitante junto ao CREA. 

VIII - Termo de Recebimento Provisório. 

 

3.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a 

CONTRATADA  para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento 

sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem 

erros. 

3.5. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que 

possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do CONTRATANTE . 

3.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente prestação de serviços. 

3.7. Os preços decorrentes dos serviços em epígrafe serão fixos e irreajustáveis, não cabendo 

a revisão dos mesmos. 

3.8. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA  deverá manter as mesmas condições 

previstas pelo CONTRATANTE  no que concerne a “Proposta de Preços” e a “Habilitação”. 

3.9. A CONTRATADA , será responsável pela prestação de serviços, aos preços unitários por 
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ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE . 

 

Cláusula Quarta – Responsabilidades e Obrigações 

4.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

I.  Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA , em 

conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica 

condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos serviços e os procedimentos 

burocráticos; 

II.  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA  sobre as irregularidades 

observadas na execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, 

artigo 62 e parágrafo 4º; 

III.  Notificar a CONTRATADA  por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV.  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

V. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA , 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

VI.  Fiscalizar rigorosamente, através de um representante do gestor/fiscal do contrato a 

execução dos serviços, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações 

mínimas exigidas pelo MUNICÍPIO; 

VII.  Observar para que durante a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA , bem como todas as condições de 

“habilitação” e “qualificação”. 

VIII.  Exigir do contratado o fiel cumprimento do contrato, bem como zelo na prestação dos 

serviços e cumprimento dos prazos determinados pelo setor de engenharia. 

IX . Prestar as informações e esclarecimentos necessários à contratada para que esta possa 

realizar os serviços dentro do prazo e normas estabelecidas no instrumento de contrato. 

X. Comunicar a contratada sobre qualquer irregularidade praticada por empregado ou 

preposto da mesma, bem como conduta dos mesmos que comprometam a qualidade e 

eficiência do serviço a ser prestado. 

XI.  Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando a contratada caso haja 

problema verificado. 

XII.  Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com a especificação 
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ou apresentar defeito. 

 

4.2  - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os serviços seja realizada 

com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir; 

II. Entregar com pontualidade os serviços solicitados, dentro dos prazos pré-estabelecidos; 

III. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE , através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias; 

IV . Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da 

contratação; 

V. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo 

CONTRATANTE , que possa comprometer a continuidade do serviços, bem como substituir 

os documentos com prazo de validade expirado; 

VI. O acondicionamento e transporte dos equipamentos e materiais exigidos para a 

contratação responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas decorrentes de más condições 

de acondicionamento ou transporte dos mesmos; 

VII.  Trocar às suas expensas, todos os equipamentos e materiais utilizados para a efetiva 

prestação dos serviços considerados inadequados, a critério da fiscalização do 

CONTRATANTE;  

VIII.  Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e 

trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento dos 

serviços; 

IX.  Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus 

decorrentes do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu 

encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 

X. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE  ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços. 

XI.  Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos serviços, conforme legislação 

vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, através do fiscal de contrato, que 

acompanhará a prestação dos serviços.  
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XII.  A CONTRATADA  assumirá a responsabilidade por qualquer acidentes que venham a 

ser vítimas seus empregados em serviço, cumprindo todas as obrigações quantos às leis 

trabalhistas e previdenciárias; 

XIII.  Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto contratado. 

XIV . A contratada não poderá, em nenhuma hipótese, proceder à execução de serviços sem 

prévia autorização, com emissão de ordem de serviço pelo Município. 

XV. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham incidir sobre o contrato. 

XVI.  A contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem incidir sobre o objeto do contrato, até o 

recebimento definitivo dos serviços. 

XVII.  A contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os 

insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao 

desenvolvimento de todas as etapas dos serviços. 

XVIII.  Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas. 

XIX – Apresentar Anotação de responsabilidade técnica do contrato no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA;  

XX. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

 

Cláusula Quinta – Alterações Contratuais 

5.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE:  

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica dos seus objetivos; e 

b) Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou 

diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

II - Por acordo entre as partes: 

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 

do pagamento, com relação ao cronograma físico-financeiro fixado, sem a 

correspondente execução da obra; e 

d) Quando necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da 

obra, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual. 

5.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para 

mais ou para menos conforme o caso, desde que aceitos pelo CONTRATANTE  entendida a 

real necessidade e justificadamente comprovado. 

5.3 – A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

5.4 - Havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA , 

o CONTRATANTE restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

5.5 - Se durante a execução dos serviços, objeto deste Contrato, em virtude de alterações 

contratuais, emergir a necessidade de execução de serviços não propostos, esses serão 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

PU = Pufes x Pcontratada / Pprefeitura, sendo: 

PU = Preço unitário do item a ser incluído 

Pufes = Preço unitário do item a ser incluído, constante da tabela da UFES, referido ao 

mês do orçamento. 

P (contratada) = Preço global ofertado pelo licitante para a obra, referido ao mês do 

orçamento. 
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P (prefeitura) = Preço global do orçamento base da Prefeitura Municipal, referido ao 

mês do orçamento. 

 

Cláusula Sexta – Dos prazos de Vigência/Execução 

6.1. O período de vigência do presente instrumento será a partir da data de sua assinatura e 

perdurará por 60 (sessenta) dias corridos, sendo assim findar-se-á em xx/xx/2020. 

 

Cláusula Sétima – Subcontratações 

7.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços 

objeto deste contrato, sem prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal de 

Governador Lindenberg, ressalvando-se que quando concedida a subcontratação, obriga-se a 

contratada a celebrar o respectivo contrato com a inteira obediência nos termos do contrato 

firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda a 

CONTRATANTE o direito de a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que 

caiba a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 

 

Cláusula Oitava – Das Sanções e Penalidades 

8.1. A CONTRATADA  deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 

8.666/1993, a saber: 

 a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do edital e seus anexos e Contrato, 

que não gerem prejuízo para o CONTRATANTE ; 

 b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por 

dia, até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a 

CONTRATADA , sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a execução 

dos serviços; 

 c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em 

que a CONTRATADA :  

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;  

c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;  

c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização; 

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.  
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d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em 

que a CONTRATADA :  

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços 

contratados;  

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;  

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao 

CONTRATANTE  ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA  de 

reparar os danos causados. 

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE  por 

um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto à prestação dos serviços; 

 f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação 

ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de 

declaração falsa.  

8.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

8.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE  após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

8.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 

sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

8.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 

da Lei nº 8.666/1993;  

8.6. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da 

autoridade competente do Município de Governador Lindenberg, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

Cláusula Nona – Rescisão Contratual 

9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
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contratuais e as previstas em lei. 

9.2 - Havendo interesse público, o presente contrato, poderá ser rescindido de pleno direito, 

devidamente fundamentado, independentemente de notificação judicial, não importando com 

isso, no pagamento de qualquer indenização à CONTRATADA . 

9.3 - A rescisão do contrato poderá ser determinada pelos motivos enumerados no artigo 78 e 

nas formas estabelecidas pelo artigo 79 da Lei 8666/93. 

9.4 - A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

Cláusula Décima – Da Prestação dos Serviços, da Fiscalização e Acompanhamento e da 

Aceitação  

10.1 – Da Prestação dos serviços: Os serviços de Engenharia, relacionados nas planilhas 

(LOTE 01 e 02) referem-se à Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e 

aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos Complementares para 

a Ampliação da Unidade de Saúde Evangelista Morello (LOTE 01) e bem como a 

Elaboração de projeto de Ampliação do imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo 

Stocco, localizada no Centro do Distrito de Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES 

(LOTE 02).Compondo-se de: Compondo-se de: Estudo de Concepção, Projetos Básicos e 

Executivos, Projetos Complementares. 

10.1.2. O CONTRATANTE  emitirá uma autorização de fornecimento, com a respectiva nota 

de empenho, através da Secretaria Requerente, autorizando a prestação de serviços de 

topografia pela CONTRATADA.  

10.1.2.1. A prestação dos serviços deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias corridos para o LOTE 01 e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para o 

LOTE 02, de acordo com o cronograma físico apresentado pela contratada, contados do 

primeiro dia útil, seguinte a partir da emissão da ordem de serviço, que poderão ser emitidas 

ao mesmo tempo para os dois lotes, em conformidade com as especificações e quantidades 

descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida. 

10.1.2.2. O prazo para conclusão dos serviços somente será alterado por determinação do 

CONTRATANTE , sendo acrescidos ao prazo de conclusão os dias de paralisação dos 

trabalhos decorrentes de modificações determinadas pelo CONTRATANTE , expressamente. 

10.1.2.3. Não será concedida pelo CONTRATANTE  qualquer dilação de prazo para 
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execução dos serviços em decorrência da rejeição de serviços defeituosos. A 

CONTRATADA  obriga-se, neste caso, a refazê-los e a executá-los na estrita conformidade 

com o este projeto e suas especificações. 

10.1.2.4. Os serviços deverão ser desenvolvidos em obediência ao cronograma apresentado 

pela empresa CONTRATADA  e aceito pelo Município de Governador Lindenberg. 

10.1.2.5. O prazo de vigência e de execução dos serviços somente poderá ser prorrogado 

desde que plenamente justificado e atendendo ao interesse da Administração. 

10.1.2.6. Uma eventual prorrogação do prazo para a conclusão dos serviços ficará a critério 

do Município de Governador Lindenberg, podendo ser solicitada pela firma 

CONTRATADA , desde que amplamente fundamentada. 

10.1.3. A contratada deverá fazer um reconhecimento prévio dos locais de trabalho, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução do serviço. 

10.1.4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

10.1.4.1 Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em conformidade com este projeto 

básico, tanto para o LOTE 01, quanto para o LOTE 02 prevalecendo, no caso de eventuais 

divergências, as disposições estabelecidas pelo contratante. 

10.1.4.2. O desenvolvimento de todas as atividades destinadas é de responsabilidade da 

contratada, desde estudo preliminar, possíveis alterações, até a aprovação final. 

10.1.4.3 A contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART) referente as atividades técnicas objeto deste Projeto Básico. 

10.1.4.4 A contratada deverá entregar, ao Contratante, uma via das anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) relativas às atividades cabíveis.  

10.1.4.5. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante antes 

da execução dos serviços correspondentes. 

10.1.4.6. Os documentos técnicos sobre as atividades devem ser submetidos a avaliação do 

Contratante. 

10.1.5. DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS DIANTE DA SOLICITAÇÃO 

DE CADA ITEM DA PLANILHA (LOTE 01 E 02). 

Estes produtos consistem na representação técnica das atividades a serem realizadas mediante 

aos estudos e projetos, além das necessárias adequações e interligações aos sistemas 

existentes.  
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10.1.5.1. Estudos de Concepção 

As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema de maneira completa e 

integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica ou, caso sejam 

inovadores, que possam ter sua eficiência demonstrada. 

As alternativas de solução deverão ser ilustradas através de desenhos genéricos ou 

esquemáticos, mas que permitam a perfeita compreensão e avaliação das mesmas. Para cada 

uma das alternativas deverão ser pré-dimensionadas as unidades dos sistemas. 

Os orçamentos preliminares deverão ser elaborados de acordo com o pré-dimensionamento 

das unidades do sistema, tendo como base os preços do SINAPI. Caso não existam 

composições na referência supracitada para algum item, poderá também ser adotada como 

referência o DNIT, a Tabela de Preços do IOPES e finalmente demais composições, conforme 

as prerrogativas e recomendações dos Tribunais de Contas (TCU e TCE-ES). 

Na ausência de parâmetros no SINAPI ou fontes publicadas por entidades oficiais, para obter 

custos praticados na região recomenda-se que a pesquisa direta no mercado ocorra por meio 

da coleta de, no mínimo, três informações para encontrar a mediana* da amostra (valor 

central). 

* Exemplo: 

Proposta 1: R$ 55.000,00  

Proposta 2: R$ 70.000,00 

Proposta 3: R$ 79.000,00 

No caso, a mediana é o valor da proposta 2: R$ 70.000,00. 

10.1.5.1.1.  Estudos ambientais 

Elaboração dos estudos ambientais e de documentos necessários ao licenciamento junto aos 

órgãos ambientais, bem como para orientar a tomada de decisão das alternativas de 

concepção. 

Os estudos ambientais deverão indicar a situação atual do meio ambiente, este entendido 

como o conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos, culturais e socioeconômicos; 

avaliação de impacto, com alcance e amplitude que o projeto pretendido causará nesse meio 

ambiente, em um determinado espaço de tempo; estudo das medidas mitigadoras, com vistas a 

minimizar os impactos negativos e elaboração de planos de monitoramento para o controle 

das principais variáveis do sistema, como qualidade do efluente tratado que retorna ao meio 

ambiente. 
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A elaboração dos estudos ambientais deverá seguir as diretrizes do órgão ambiental 

responsável, com enfoque objetivo no atendimento das exigências, conforme o porte, o 

potencial poluidor e a localização do empreendimento, integrando as informações secundárias 

disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com informações do projeto e dados 

obtidos no campo por equipe multidisciplinar. 

A partir das deliberações do órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental, a 

CONTRATADA deverá elaborar os estudos pertinentes ao empreendimento.  

10.1.5.1.2.  Serviços de Apoio Técnico 

Compreendem os levantamentos topográficos e geotécnicos, onde se insere inclusive as 

análises de interferências com vegetação, estruturas e canalizações subterrâneas, resistividade 

do solo, quando necessário ao tipo e característica da obra. 

Os custos de investimentos deverão contemplar mão-de-obra, materiais, equipamentos e 

outros insumos que se fizerem necessários. 

Na medida em que sejam disponibilizadas pelos órgãos contratantes, a CONTRATADA 

poderá utilizar as bases cartográficas e caracterizações geológicas existentes, desde que sejam 

atuais e ofereçam a confiabilidade necessária para o desenvolvimento dos projetos. Nestes 

casos, a CONTRATADA não será remunerada. 

Na ausência no todo ou em parte das informações topográficas, a CONTRATADA realizará 

os serviços de apoio técnico. 

A definição dos serviços será acompanhada e aprovada pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

da CONTRATANTE. Os serviços deverão ser elaborados em obediência a todas as normas 

pertinentes da ABNT. 

Caso o município já possua algum dos produtos elencados acima, total ou parcialmente, 

inclusive serviços necessários à plena execução dos projetos, e os mesmos forem 

disponibilizados a CONTRATADA, esses não serão remunerados, devendo ser discutidos 

caso a caso entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

10.1.5.1.3.  Projeto Básico 

Para a elaboração do projeto básico e detalhamento da alternativa escolhida no Estudo de 

Concepção. São incorporados os dados necessários à sua aprovação pelo cliente e pela 

autoridade competente. 

Somente a partir do anteprojeto devem ser iniciadas as atividades dos 

projetos complementares (estrutura, elétrica e hidráulica). 
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Para a realização de uma construção estruturada é de fundamental importância possuir um 

planejamento correto através de um projeto bem definido e aplicável. Nesse sentido, é 

essencial a elaboração de um Projeto Arquitetônico preliminar à construção, consistindo no 

levantamento de informações relevantes para a legalização junto à prefeitura e na elaboração 

de plantas, sendo estas: 

Planta Baixa;                                                                                                                        

Planta de Situação;                                                                                                              

Planta de Corte Longitudinal; 

Planta de Corte Transversal;                                                                                          

Planta de Fachada;                                                                                                               

Planta de Cobertura;                                                                                                           

Planta de Localização do terreno; 

4.5.3. Projeto Executivo 

O projeto executivo partirá da alternativa escolhida no estudo de concepção, detalhada no 

projeto básico e compreenderá um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

adequado de precisão, para caracterizar a obra, serviço ou complexo de obras e serviços. 

Os projetos executivos devem harmonizar entre si, não podendo haver interferências entre 

suas diversas estruturas, tanto durante a execução, quanto após as obras estarem concluídas. 

O projeto executivo deverá conter os detalhes e demais informações necessárias ao 

entendimento e apresentar pelo menos os seguintes projetos: 

• Projeto Arquitetônico: 

o A elaboração do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita 

harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades, inclusive com as 

unidades existentes, compatibilizando-se com os projetos mecânicos, 

hidráulicos, estruturais, elétricos e de instrumentação/automação. 

o Os aspectos urbanísticos e paisagísticos, caracterizados em projeto, visam 

buscar o equilíbrio entre a obra a ser implantada e o meio físico onde esta se 

encontra inserida. 

o Deve ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada finalidade ou 

utilização prevista no projeto. 

o O projeto arquitetônico deve atender às recomendações de segurança e de 

saúde, às recomendações do Corpo de Bombeiros e às exigências do Código 
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Sanitário, do Código de Obras e Edificações da Prefeitura, bem como demais 

exigências e recomendações técnico-legais aplicáveis. 

o Nesse projeto deve-se buscar a solução de problemas relativos ao conforto 

ambiental e à emissão de aerossóis. Quando não for possível, devem-se 

fornecer recomendações para que esses problemas sejam mitigados através de 

projetos paisagísticos, urbanísticos e outros. 

o Do projeto arquitetônico devem constar: plantas, fachadas, coberturas, cortes, 

entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau suficiente para 

a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e 

tratamento termo acústico, quando necessário. 

• Projeto Estrutural 

o Esse projeto deve ter como referência os projetos hidráulicos, elétricos, 

mecânicos, de terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo. 

o As especificações dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidráulica, 

elétrica e mecânica devem acompanhar o memorial de cálculo estrutural. 

o Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam 

necessários à boa compreensão do projeto estrutural. 

o Método construtivo 

� Os métodos construtivos devem ser detalhados para cada uma das etapas 

de obra e devem ser compatíveis com o respectivo cronograma de 

execução. Deve, ainda, ser justificada a sua escolha na comparação 

com os outros métodos. 

o Memorial de cálculo das obras 

� A empresa projetista deve desenvolver o projeto com base em critérios 

de durabilidade, funcionalidade, estética, estanqueidade e de segurança 

das estruturas, em critérios de exequibilidade construtiva e de 

viabilidade econômica, bem como na adequação ao projeto 

arquitetônico previsto. 

o Peças gráficas 

� Os desenhos devem abranger fundações, blocos, lajes, vigas, paredes, 

pilares, cobertura e outros componentes específicos. 
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� Os desenhos devem proporcionar uma visão geral do projeto, 

apresentando todas as plantas e cortes necessários para o seu 

entendimento, bem como indicando as juntas de dilatação, apoios, 

ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes. 

o Projeto de formas 

� Os desenhos devem apresentar as formas das estruturas, em planta, 

cortes e detalhes necessários à sua montagem, bem como a posição 

relativa entre seus elementos, juntas e cotas. 

� Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixação de peças 

mecânicas, como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs", "flap-

gates", comportas, peças embutidas, etc. 

o Projeto de armação 

� Os desenhos devem mostrar a ferragem necessária para a armação dos 

elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um 

deles ser identificado através de um número. Cada tipo de barra da 

armadura deve ter, na mesma folha, um detalhe apresentando 

comprimento, bitola e dobras. 

� O espaçamento entre barras da armadura deve ficar claramente indicado, 

tanto em planta como nos cortes. 

� O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender à NBR 6118:2014. 

Os desenhos devem conter a lista de armadura e o respectivo resumo, 

evitando uma relação à parte. 

o Concreto 

� Durabilidade 

• Devem constar no projeto, a relação água/cimento, o consumo de 

cimento por metro cúbico de concreto, o tipo de cimento e o 

cobrimento, que determinam a durabilidade da estrutura, bem 

como a dimensão máxima do agregado usado, a fim de que se 

possa verificar o item sobre espaçamento das barras nas vigas 

da NBR 6118:2014. 

� Resistência Característica à Compressão 
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• A resistência característica à compressão do concreto (fck), 

expressa em MPa utilizada no cálculo das estruturas, deve ser 

enquadrada nos grupos previstos na NBR 8953:2015 (concreto 

para fins estruturais - classificação por grupos de resistência). 

o Impermeabilização 

� Devem ser consideradas, como parte integrante do projeto, as 

impermeabilizações previstas, especificando-se os materiais e sistemas 

impermeabilizantes, bem como os detalhes de acabamento a serem 

adotados nos pontos críticos: ralos, platibandas, juntas de dilatação, 

mudanças de ângulo, entre outros. 

� O projeto deve atender às prescrições da NBR 9575:2010. 

o Escoramento 

� A CONTRATADA deve elaborar o projeto do escoramento metálico-

madeira, quando necessário, para a vala ou cava, levando em conta o 

perfil geológico e as cargas atuantes. Em solos com permeabilidade 

muito baixa, deve ser considerado, no dimensionamento, o empuxo 

hidrostático. 

� O escoramento deve ser criteriosamente avaliado em termos de custos e 

segurança. O projeto de escoramento deve ser suficientemente 

detalhado, indicando, sempre, as cotas, na busca da redução de custos, 

seja considerando escavação em talude ou métodos não destrutivos, 

principalmente quando em áreas urbanas com muitas interferências. 

• Projeto Hidráulico 

o Deverá contemplar o dimensionamento hidráulico especificado nas respectivas 

normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, 

estações elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento e emissários. 

o O relatório de apresentação do projeto deve conter, no mínimo: 

� Cálculo hidráulico em planilhas impressas e em meio eletrônico; 

� Aspectos construtivos e de montagem; 

� Definição de tubos, conexões e acessórios, materiais e respectivas 

quantidades; 

� Especificações de serviços; 
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� Orçamentos; 

� Aspectos de operação e manutenção; 

� Diagramas unifilares, plantas esquemáticas e desenhos. 

• Projeto Mecânico 

o Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidráulico devem ser 

especificados, apresentando todas as suas características operacionais e 

dimensionais, bem como manuais de operação e manutenção. 

o Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e 

subconjunto e de detalhes não normalizados, que permitam caracterizar, 

montar e efetuar a manutenção preditiva, preventiva e/ou corretiva dos 

equipamentos, tais como: 

� Comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-

bomba, compressores, entre outros. 

o Devem ser apresentados os memoriais de cálculo do dimensionamento das 

estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e 

critérios de seleção dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de segurança 

do sistema e contendo lista de componentes de desgaste. 

• Projeto Elétrico 

o Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos:  

� Conceitual da instalação elétrica, desde a rede de distribuição até o ponto 

de entrada; 

� A partir do conceitual, fornecer os projetos necessários para atender às 

normas técnicas da concessionária de energia; 

� Memória de cálculo; 

� Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligação); 

� Tabelas de cargas de diagramas elétricos; 

� Coordenação e seletividade das proteções; 

� Especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos 

elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais 

normas e exigências das concessionárias; 
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� Desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de 

proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de 

aterramento e de comando; 

� Plantas de situação e localização; 

� Lista de materiais. 

o Deve ser apresentado memorial descritivo da solução adotada, descrevendo o 

funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descrição 

resumida dos equipamentos. 

o Se for o caso, as interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente 

identificadas. 

o No caso de ampliação de instalação, deve ser apresentado um roteiro de 

procedimentos para que sejam evitadas, ao máximo, interrupções no sistema 

existente. 

o O projeto elétrico deve atender às exigências da concessionária de energia 

elétrica do local de sua implantação. 

Os documentos serão apresentados: 

• Minutas: 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio eletrônico; 

• Relatórios e memoriais: 02 (duas) vias impressas e 03 (três) vias em meio digital (CD); 

Plantas: 02 (duas) vias impressas em formato A2 ou A1 e 03 (três) vias em meio digital (CD). 

 

10.2 – Da Fiscalização e Acompanhamento: A fiscalização de todas as fases dos serviços 

será feita pelo MUNICÍPIO, por intermédio do seu Setor de Engenharia, através do 

Engenheiro(a) Civil, designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado pelo 

Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com 

autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE  toda e qualquer ação de orientação 

geral, controle e fiscalização, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 

de informações pertinentes a essa atribuição, obrigando-se a CONTRATADA  a facilitar, de 

modo amplo e completo, a ação dos fiscais. 

10.2.2. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA , inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 

seus agentes e prepostos. 
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10.2.3. A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não elide nem diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA . 

10.2.4. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

10.2.4.1. O contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a 

seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados 

que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 

10.2.4.2. A contratada deverá facilitar, por todos a seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às 

solicitações que lhe foram efetuadas. 

10.2.4.3. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

10.2.4.4. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, esse projeto básico, orçamentos, cronogramas, 

correspondências, etc. 

b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos 

trabalhos; 

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da 

fiscalização; 

d) Verificar se estão sendo colocados á disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na 

proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços; 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem 

como nas demais informações e instruções complementares deste Projeto Básico, necessárias 

ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

g) Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste 

Projeto Básico; 

h) Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação técnica e 

economia de modo a atender às necessidades do Contratante; 

i) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento 

as faturas emitidas pela Contratada; 
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j) Encaminhar à contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os 

respectivos atendimentos. 

10.2.4.5. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos 

não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos 

serviços. 

10.2.5. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com os serviços, ora contratado, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.2.6. A CONTRATADA  é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução. 

10.2.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do 

Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante do MUNICÍPIO,  em 

tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

10.3 – Da Aceitação dos Serviços: No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, 

no que couberem, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.3.2. Os serviços serão recebidos: 

I) PROVISORIAMENTE -  após a conclusão dos serviços contratados a aceitação dos 

mesmos será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da solicitação escrita da CONTRATADA , devidamente protocolizada. 

II) DEFINITIVAMENTE - a aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará por 

um representante ou comissão designada pelo CONTRATANTE , mediante Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do 

objeto, nos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 

até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

10.3.3. O termo de recebimento definitivo será assinado em até 90 (noventa) dias após o 

recebimento provisório, se os serviços contratados não apresentarem defeitos ou imperfeições, 

ou se existentes, tiverem sido corrigidos e, assim, considerados como executados e concluídos 

dentro das especificações e condições contratuais. 

10.3.4. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
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incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

10.3.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança dos serviços, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos. 

10.3.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços, executada em desacordo 

com o contrato. 

 

Clausula Décima Primeira – Dos casos omissos e Da Legislação Aplicável 

11.1 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as 

disposições da Legislação constante do preâmbulo deste instrumento, regulado pelos preceitos 

de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos 

e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art. 54 combinado com o inciso 

XII, do art. 55, da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Segunda - Do Aditamento 

12.1 – A partir da assinatura deste contrato, a este passam a ser aplicáveis todos os termos de 

aditamento que vierem a ser celebrados e que importem em alteração de qualquer condição 

descrita no presente contrato, desde que sejam assinados por representantes das partes, 

observados os limites e as formalidades legais. 

12.2 - A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões que se fizeram no contrato, até 25% do valor inicial do contrato, de 

acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 

12.2 – Havendo solicitação de prorrogação de prazo por parte da contratada, a mesma 

encaminhará solicitação ao Setor de engenharia da prefeitura que, se manifestará não somente 

quanto, a possibilidade técnica de concessão de aditivo de prazo, bem como informará quem 

deu causa ao fato, dos serviços técnicos necessitarem de prazo de aditamento para sua 

conclusão. Sendo a causa do aditamento provocada pela contratada, constará no Termo 

Aditivo de prazo, que o mesmo não será levado em consideração para efeito de reajustamento 

de valor. 
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Cláusula Décima Terceira - Partes Integrantes 

13.1 – Este contrato fica vinculado aos termos do (s) processo (s) administrativo (s) nº 

88.962/2020, cuja realização decorre da autorização do(a) Prefeito(a) Municipal de 

Governador Lindenberg/ES, e ainda constituem parte integrantes deste instrumento como se 

nele estivessem transcritos:: 

a) Lei 8.666/93 de 21.06.93 e alterações posteriores; 

b) Convite nº 008/2020 e seus anexos; e 

c) Proposta apresentada pela CONTRATADA.  

 

Cláusula Décima Quarta – Do Reconhecimento Dos Direitos Do Contratante 

14.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE,  em caso rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Quinta - Disposições Gerais 

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Colatina, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou contestações oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 

administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

15.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, após lido e achado conforme. 

Governador Lindenberg – ES, _____ de _________ de ______. 

CONTRATANTE:      _____________________________ 

CONTRATADA:        _____________________________ 
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ANEXO UNICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2020 

 

OBS: NO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONSTARÃO DESTE ANEXO TODOS OS 

ITENS/LOTES QUE A CONTRATADA EFETIVAMENTE GANHOU. 


