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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 052/2020 

 

“Contrato de Prestação de Serviços que 

entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LINDENBERG - ES, e a empresa 

ÔMEGA PROJETOS E SOLUÇÕES EIRELI, na 

forma abaixo”: 

 

PREÂMBULO 

a) CONTRATANTES: OMUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES, 

pessoa jurídica de direito público, com sua sede na Rua Adelino 

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

- ES, inscrito no CNPJ sob o Nº 04.217.786.0001/54, a seguir 

denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ÔMEGA PROJETOS 

E SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.421.624/0001-

64, com sede na Avenida Perfeito Helio Rocha, 1312 – Centro, 

Santa Leopoldina/ES, CEP n° 29.640-000, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA. 

b) REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE, o Sr. GERALDO 

LOSS, Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 

n.º 526.721.407-82, residente e domiciliado no Córrego 

Independência, s/n, CEP 29.720-000, Governador Lindenberg, 

Estado do Espírito Santo, de ora em diante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE, e  a CONTRATADA representada pelo 

Sr. JANDER APARECIDO CARPINETE LIMA, brasileiro, casado, 

Engenheiro Civil, portador do CPF: 069.571.516-03, residente e 

domiciliado na Rua Rua Nicolau Pagung, nº 573 – Centro – Santa 

Leopoldina/ES – CEP 29.640-000. 

c) LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade, na Rua 

Adelino Lubiana, s/n, sede da Prefeitura Municipal de 

Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, CEP 29.720-

000, no dia 31 do mês de julho do ano de 2020. 

d) FUNDAMENTO: O presente contrato tem como fundamento a Lei 

8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Dispensa de 

Licitação n° 0121/2020, oriunda do Processo Administrativo nº. 

089.949/2020 do Município de Governador Lindenberg/ES, bem como 

as Cláusulas a seguir: 

 

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 para 

Construção de CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL que se localizará na Rua Francisco Prando, 

Loteamento Bela Vista, Centro, Governador Lindenberg – ES.”, 

compondo-se de: Item 01 – Projetos preliminares e Item 02 – 

Projetos Executivos, Relatório Técnico e Descritivo; conforme 

planilha de Serviços, Projeto Básico e demais exigências 
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relacionadas no Processo Administrativo nº 089.949/2020. 

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 

descritos na planilha deverá satisfazer às etapas 

estabelecidas, atendendo à seguinte sequência: 

1.3.1. Estudo de Concepção: serão procedidas pesquisas locais 

para identificação das necessidades. 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. Serviços de Apoio Técnico: contemplam o levantamento de 

dados de campo que proporcionarão a confecção dos projetos, 

básico e executivo; 

1.3.3.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; 

1.3.4.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. 

1.3.5.Demais documentos: O orçamento, memória de cálculo, BDI, 

cronograma e memorial descritivo devem atender a resolução 

estadual vigente. 

CLAUSULA SEGUNDA - Dotação Orçamentária 

2.1.A Contratação pretendida será custeada com recursos 

orçamentários previstos para o exercício 2020, da seguinte 

forma: 

007 – Secretaria Municipal de Ação Social 

010 – Fundo Municipal de Assistência Social 

007010.0824200122.057 – Proteção Social Especial de Média 

Complexidade  

44905100000 – Obras e Instalações – 16100000000 – Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico CIDE - Ficha 504. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Faturamento e do Pagamento 

3.1. O faturamento dos serviços ocorrerá no ato da efetivação 

dos mesmos, conforme a Autorização de fornecimento, nota de 

empenho e cronograma de execução, mediante apresentação dos 

documentos(s) fiscal(is) hábil(eis) de serviços, sem emendas ou 
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rasuras, e dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo 

art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

3.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços 

contratados e executados, os preços integrantes da proposta de 

preços aprovada, sendo que os pagamentos dar-se-ão em duas 

etapas conforme cronograma de execução, sendo: 

a) 1ª Etapa: o valor referente aos PROJETOS PRELIMINARES (item 

01), desde que a CONTRATADA tenha entregue os serviços 

constante desta fase de execução e os mesmos tenham sido 

aprovados pelo engenheiro civil do CONTRATANTE. 

b) 2ª Etapa: o valor referente aos PROJETOS EXECUTIVOS, 

RELATÓRIO TÉCNICO E DESCRITIVO (item 02), desde que a 

CONTRATADA tenha entregue os serviços constante desta fase de 

execução e os mesmos tenham sido aprovados pelo engenheiro 

civil do CONTRATANTE. 

3.2.1. 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 e dos 

documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei  

Federal nº 8.666/1993, acompanhada da liquidação. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. 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 

3.2.4. 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. 

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, 
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através de GPS; 

IV – Memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços 

executados no período de abrangência dos serviços que deve 

seguir de forma intransigente o cronograma físico; 

V - Nota fiscal dos serviços executados; 

VI - Certidão de registro e quitação da licitante junto ao 

CREA. 

VII - 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 ela propostos e aceitos pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Responsabilidades e Obrigações 

4.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: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; 

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; 
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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. 

 

4.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: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 sejam 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 dos 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; 
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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.  

XII. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade por quaisquer 

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 

e/ou outro Conselho Profissional competente;  

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: 
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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; 

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 será a partir da formalização da 

contratação (assinatura do contrato) e perdurará pelo prazo de 

60 (sessenta) dias corridos, 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.  

 

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.  

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;  
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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 consequências 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 
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Acompanhamento e da Aceitação  

10.1 – Da Prestação dos serviços: Os serviços de Engenharia, 

relacionados na planilha (ANEXO I) referem-se à Elaboração de 

projeto para Construção de CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL que se localizará na Rua 

Francisco Prando, Loteamento Bela Vista, Centro, Governador 

Lindenberg – ES. Compondo-se de: Item 01 – Projetos 

preliminares e Item 02 – Projetos Executivos, Relatório Técnico 

e Descritivo. O CONTRATANTE emitirá uma autorização de 

fornecimento, com a respectiva nota de empenho, através da 

Secretaria Requerente, autorizando a prestação de serviços pela 

CONTRATADA. 

10.1.1. A prestação dos serviços do Item 01, Projetos 

preliminares, deveram ser realizadas no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos, de acordo com o cronograma de execução 

apresentado pela contratada, contados do primeiro dia útil, 

seguinte a partir da emissão da ordem de serviço e a prestação 

dos serviços do Item 02, Projetos Executivos, Relatório Técnico 

e Descritivo, deveram ser realizadas no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias corridos, de acordo com o cronograma de 

execução apresentado pela contratada, contados do primeiro dia 

útil, seguinte a partir da emissão da ordem de serviço em 

conformidade com as especificações e quantidades descritas na 

respectiva autorização de fornecimento emitida. 

10.1.2. 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. 

10.1.3. 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 

Contrato e suas especificações. 

10.1.4. Os serviços deverão ser desenvolvidos em obediência ao 

cronograma apresentado pela empresa CONTRATADA e aceito pelo 

Município de Governador Lindenberg. 

10.1.5. O prazo de vigência e de execução dos serviços somente 

poderá ser prorrogado desde que plenamente justificado e 

atendendo ao interesse da Administração. 

10.1.6. 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. 

10.1.7. A contratada deverá fazer um reconhecimento prévio dos 

locais de trabalho, não se admitindo reclamações posteriores 

sobre dificuldades encontradas na execução do serviço. 

10.1.8. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Adelino Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador Lindenberg - ES 
Telefone: (27) 3744-5214 

11 

10.1.8.1 Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em 

conformidade com este Contrato, prevalecendo, no caso de 

eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo 

contratante. 

10.1.8.2. O desenvolvimento de todas as atividades destinadas é 

de responsabilidade da contratada, desde estudo preliminar, 

possíveis alterações, até a aprovação final. 

10.1.8.3 A contratada deverá providenciar junto ao CREA as 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referente as 

atividades técnicas objeto deste Contrato. 

10.1.8.4 A contratada deverá entregar, ao Contratante, uma via 

das anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas às 

atividades cabíveis.  

10.1.8.5. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida 

previamente com o Contratante antes da execução dos serviços 

correspondentes. 

10.1.8.6. Os documentos técnicos sobre as atividades devem ser 

submetidos à avaliação do Contratante. 

10.1.9. DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS DIANTE DA SOLICITAÇÃO 

DE CADA ITEM DA PLANILHA. 

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.  

10.1.9.1. 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 da Tabela de Custos Unitários Referenciais para 

Licitações de Obras Públicas, TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES 

PADRÃO DER. Caso não existam composições na referência 

supracitada para algum item, deverá ser atendida a RESOLUÇÃO TC 

Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCEES 27.9.2019 – 

Edição nº 1459, p. 3. 

Na ausência de parâmetros referenciados acima, 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  
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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. 

10.1.10. Relação de Documentos Técnicos de Engenharia: Relação 

de Documentos Técnicos de Engenharia para CELEBRAÇÃO DO 

CONVÊNIO que deverão ser entregues pela CONTRATADA em uma via 

impressa e assinada para aprovação junto ao órgão e após 

aprovação, duas vias impressas e assinadas e uma via digital 

(pendrive): 

 

PROJETOS PRELIMINARES 

1 - PROJETO ARQUITETÔNICO (*): 

Planta de situação, implantação, plantas baixas e de cobertura, 

cortes, elevações e demais elementos necessários e suficientes 

para caracterizar a obra a ser executada, elaborado em escala 

adequada. 

2 - LEVANTAMENTO GEOLÓGICO DO TERRENO (*): 

Localização do terreno, secções geológico-geotécnicas, indicação 

das características dos solos perfurados e o posicionamento dos 

pontos e dos níveis de água encontrados. 

3 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO (*): 

Relevo, limites, confrontações, área, localização, amarração, 

posicionamento geográfico, representação planialtimétrica de 

todos os detalhes naturais e artificiais presentes. 

PROJETOS EXECUTIVOS, RELATÓRIO TÉCNICO E DESCRITIVO 

4 - PROJETO DE FUNDAÇÃO (*): 

Locação, características e dimensões dos elementos de fundação. 

5 - PROJETO ESTRUTURAL (*): 

Planta baixa com lançamento da estrutura, cortes e elevações. 

6 - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (*): 

Planta baixa com marcação da rede de tubulação (água, esgoto, 

águas pluviais e drenagem), prumadas e reservatório; esquema de 

distribuição vertical. 

7 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (*): 

Planta baixa com marcação de pontos, circuitos, tubulações e 

diagrama unifilar. 

8 - PROJETO DE TELEFONIA, LÓGICA E INSTALAÇÕES ESPECIAIS (*): 

Planta baixa com marcação de pontos e tubulações. 

9 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (*): 

Planta baixa indicando tubulações, prumadas, reservatório, 

caixas de hidrante e/ou equipamentos (projeto com área superior 

a 900 m² deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiro). 

10 - PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (*): 

Planta baixa com indicação de dutos e equipamentos fixos 

(unidades condensadoras e evaporadoras). 

RELATÓRIO TÉCNICO 
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11 - MEMORIAL DESCRITIVO (*): 

Descrição detalhada do objeto, em forma de texto, com a 

justificativa da alternativa técnica adotada, especificação dos 

materiais e equipamentos a serem empregados, detalhado para cada 

etapa da construção. 

12 - MEMÓRIA DE CÁLCULO (*): 

Demonstração dos cálculos dos quantitativos referentes aos 

serviços constantes no orçamento das obras. 

13 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (*): 

Detalhamento por item de despesa, da composição dos serviços de 

cada fase de execução da obra, apresentando quantidades, código 

do item conforme planilha referencial, indicação do BDI e data 

base adotados; o preço unitário, preço total de cada item ou 

serviço e valor total da planilha. O orçamento deverá pautar-se 

na Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de 

Obras Públicas, TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER. 

14 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO (*): 

Cronograma de cada fase da obra, com porcentagens e valores de 

acordo com a planilha orçamentária. 

 15 - Declaração de utilização da TABELA DE CUSTOS LABOR/CT-UFES 

PADRÃO DER, assinada por profissional habilitado (MODELO 02) – 

ANEXO II. 

16 - Declaração de compatibilidade entre os quantitativos e 

especificações da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA com os PROJETOS, 

assinada por profissional habilitado (MODELO 03) – ANEXO III. 

17 - Declaração de compatibilidade entre o TERRENO E O TIPO DE 

FUNDAÇÃO especificada, assinada por profissional habilitado 

(MODELO 04)- ANEXO IV. 

18 - Declaração indicando que o projeto arquitetônico atende aos 

ÍNDICES URBANÍSTICOS E ZONEAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, as 

exigências do Plano Diretor Municipal e demais legislações 

vigentes, assinada por profissional habilitado (MODELO 05) – 

ANEXO V. 

19 - Declaração indicando que o projeto arquitetônico atende às 

exigências de ACESSIBILIDADE das edificações (NBR 9050) e demais 

normas vigentes, assinada por profissional habilitado (MODELO 

06) – ANEXO VI. 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

20 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do terreno e entorno imediato, com 

fotos e descrição de suas características. 

 

a. (*) TODOS OS DOCUMENTOS TÉCNICOS devem ser acompanhados de 
ART ou RRT, que pode ser única, quando elaborados pelo mesmo 

profissional habilitado.  

b. (**) TODOS OS DOCUMENTOS TÉCNICOS devem indicar: denominação 
e local da obra; nome da entidade executora, tipo de projeto, 

data, nome do responsável técnico, número de registro 

profissional e sua assinatura, conforme normas técnicas 

vigentes. 
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c. (****) As declarações descritas nos itens 15 a 19 podem ser 
substituídas pela DECLARAÇÃO UNIFICADA, conforme MODELO 08 – 

ANEXO VII. 

d. (****) As declarações descritas nos itens 15 a 19, inclusive 
o modelo 08 estarão disponíveis anexas a este Contrato. 

 

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 da Portaria 

n° 119/2020, indicado pelo Secretário Municipal de 

Administração/Decreto 4.342/2013, 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. 

10.2.1. 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. 

10.2.4. A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não elide nem 

diminui a responsabilidade da CONTRATADA. 

10.2.5. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

10.2.5.1. 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. 

10.2.5.2. 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. 

10.2.5.3. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela 

fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo 

Contratante. 

10.2.5.4. 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, 

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 
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execução dos serviços; 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 

eventualmente constatadas, bem como nas demais informações e 

instruções complementares deste Contrato, 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 Contrato; 

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; 

j) Encaminhar à contratada os comentários efetuados para que 

sejam providenciados os respectivos atendimentos. 

10.2.5.5. 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. 

10.2.6. 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. 

10.2.7. 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. 

10.2.8. 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 
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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 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 
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contratada, constará no Termo Aditivo de prazo, que o mesmo não 

será levado em consideração para efeito de reajustamento de 

valor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Partes Integrantes 

13.1. Este contrato fica vinculado aos termos do(s) processo(s) 

administrativo (s) nº 089.949/2020, 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) O Projeto Básico da Dispensa de Licitação no121/2020, 

assim como os 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, 31 de julho de 2020. 

 

CONTRATANTE: 

______________________________________ 

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG 

CNPJ 04.217.786/0001-54 

GERALDO LOSS 

CPF 526.721.407-82 

Prefeito Municipal 

 

CONTRATADA: 

__________________________________________ 

ÔMEGA PROJETOS E SOLUÇÕES EIRELI 

CNPJ 26.421.624/0001-64 

JANDER APARECIDO CARPINETE LIMA 

CPF 069.571.516-03 

Administrador 
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ANEXO I - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 
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ANEXO II - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 

 

DECLARAÇÃO  

TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS 

 

Declaro para os devidos fins que a Planilha Orçamentária 

elaborada adotou a Tabela de Custos Unitários Referenciais para 

Licitações de Obras Públicas, TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES 

PADRÃO DER, mês XXXXX/2020, LS = 000 e BDI=00,00%. 

 

 

Local, 00, de mês de 2020. 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU/CREA Nº 
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ANEXO III - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 

 

DECLARAÇÃO  

COMPATIBILIDADE ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS  

 

Declaro para os devidos fins que os quantitativos e 

especificações contidos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA elaborada são 

compatíveis com os PROJETOS apresentados. 

 

Local, 00, de mês de 2020. 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU/CREA Nº 
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ANEXO IV - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 

 

DECLARAÇÃO  

COMPATIBILIDADE ESTRUTURAL 

 

Declaro para os devidos fins que o PROJETO DE FUNDAÇÕES 

elaborado é compatível com as características do TERRENO onde 

será construído o CRAS/CREAS/CPOP, localizado (escrever 

endereço).  

 

Local, 00, de mês de 2020. 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU/CREA Nº 
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ANEXO V - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 

 

DECLARAÇÃO  

COMPATIBILIDADE ENTRE PROJETO ARQUITETÔNICO E ÍNDICES 

URBANÍSTICOS  

 

Declaro para os devidos fins que o PROJETO ARQUITETÔNICO 

elaborado para o CRAS/CREAS/CPOP, localizado (escrever 

endereço), respeita os ÍNDICES URBANÍSTICOS e ZONEAMENTO URBANO 

do município de XXXXXXXXXXXXXX, atendendo às exigências do 

Plano Diretor Municipal e demais legislações vigentes.  

 

 

 

Local, 00, de mês de 2020. 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU/CREA Nº 
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ANEXO VI - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 

 

DECLARAÇÃO  

COMPATIBILIDADE COM NORMAS DE ACESSIBILIDADE 

 

Declaro para os devidos fins que o PROJETO ARQUITETÔNICO 

elaborado para o CRAS/CREAS/CPOP, localizado (escrever 

endereço), atende às exigências de ACESSIBILIDADE das 

edificações, conforme NBR 9050 e demais normais vigentes. 

 

 

 

Local, 00, de mês de 2020. 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU/CREA Nº 
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ANEXO VII - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 

 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA  

 

Considerando o projeto de CONSTRUÇÃO do CRAS/CREAS/CPOP, 

localizado (escrever endereço), declaro para os devidos fins 

que: 

1- a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA elaborada adotou a Tabela de 

Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras 

Públicas, TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER, mês 

XXXXX/2020, LS = 000 e BDI=00,00%; 

2- os quantitativos e especificações contidos na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA elaborada são compatíveis com os PROJETOS 

apresentados; 

3- o PROJETO DE FUNDAÇÕES elaborado é compatível com as 

características do TERRENO; 

4- o PROJETO ARQUITETÔNICO elaborado respeita os ÍNDICES 

URBANÍSTICOS E ZONEAMENTO URBANO do município, atendendo 

às exigências do Plano Diretor Municipal e demais 

legislações vigentes; 

5- o PROJETO ARQUITETÔNICO elaborado atende às exigências de 

ACESSIBILIDADE das edificações, conforme NBR 9050 e demais 

normais vigentes. 

 

Local, 00, de mês de 2020. 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU/CREA Nº 
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