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CONTRATO Nº 021/2021 
 

PROCESSO Nº 2896/2020 de 19/08/2020 
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2020 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU E A EMPRESA: CONCIDEL 
CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL 

LTDA. 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob 
o nº 27.165.208/0001-17 neste ato representado pelo Prefeito Exmº. Sr. DIEGO 

KRENTZ, casado, inscrito no CPF nº 005.455.600-71, RG 5.085.808.63-1 
SPTC/RS, residente na Rua dos Beija Flores, nº 10, Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 

29.670-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
CONCIDEL – CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 30.979.058/0001-90, com sede na Rua 

dos Pardais, nº 23, Bairro Ericina Pgiola - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000, 
representada neste ato pelo SR. JEREMIAS DEPIZZOL, brasileiro, inscrito no CPF 

sob nº 394.629.607-63, residente na Rua Aricanga, s/nº, Bairro Ericina Pagiola - 

Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000, doravante denominada CONTRATADA, objeto da 
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2020, oriundo do Processo n.º 2896/2020 de 

19/08/2020, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - 
SEMOSI, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, resolvem assinar o 
presente CONTRATO, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 consolidada e demais 

Legislações pertinentes, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa de 
Engenharia para Construção de Rede de Esgoto Sanitário do Bairro Aricanga 
situado no município de Ibiraçu, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, 

conforme solicitação contida no Processo Administrativo n.º 2896/2020 de 
19/08/2020 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - 

SEMOSI, e mediante condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO,VIGÊNCIA DO 

CONTRATO E MEDIÇÕES 

 

2.1 – O prazo para EXECUÇÃO DA OBRA objeto deste contrato será de 06 
(SEIS) meses contados da Emissão da Ordem de Serviços. 
 

2.1.1 – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
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assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma 
de aditivo, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 

autuados em processo: 
 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 

limites permitidos pela Lei nº 8666/93; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo 
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
2.1.2 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato, na forma de aditivo. 

 

2.2 – O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO será celebrado até 10/07/2021, 
contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado 

conforme prorrogação do prazo de vigência do convênio. 
 

2.2.1 – A vigência deste contrato fica condicionado ao prazo de vigência 

do Convênio nº 023/2020 celebrado entre o Governo Federal do Espirito 
Santo, através da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano e o Município de Ibiraçu. 
 
2.3 – O início da obra dar-se-á a partir da data de recebimento da Ordem de 

Serviço expedida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
 

2.4 – Serão elaboradas pela Contratada, medições dos serviços executados, 
aplicando-se os preços unitários da planilha, às quantidades medidas, que serão 
aprovadas e liberadas pela fiscalização do Contratante. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1 – Pela execução da obra prevista na Cláusula Primeira, o Contratante pagará 

à Contratada o valor global de R$ 678.288,99 (seiscentos e setenta e oito 
mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) . 
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3.2 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas 
mensais, pelos serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as 

medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 

3.3 – As medições da obra serão efetuadas pela fiscalização sempre no último 
dia útil do mês. Será observado o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 

encerramento de cada etapa de execução do Contrato (último dia útil do mês), 
para verificação, conferência e liberação da medição. 
 

3.4 – Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados em até 30 (trinta) 
dias, a contar da liberação de medição e após a apresentação da Nota Fiscal, 

resultante da execução da etapa da obra. 
 
3.5 – Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 
 

a) Nota Fiscal dos Serviços;  
b) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal – todas as 
faturas; 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) – 1ª Fatura; 
d) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 

e) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados 
– todas as faturas; 
f) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços cobrados - todas as 

faturas; 
g) Certidão Negativa de Débito do INSS – última fatura; 

h) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório – última fatura, 
que deverá ser requerido pelo CONTRATADO a PMI, sendo o mesmo fornecido no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 

3.6 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos 
serviços. 
 

3.7 – Os preços propostos serão fixos, não cabendo à CONTRATADA pleitear 
reajuste durante a execução do Contrato.  

 
3.8 - Apenas os serviços aprovados pela CONTRATANTE poderão ser incluídos na 
medição. Se a CONTRATANTE recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá 

refazê-lo às suas expensas.  
 

3.97 - O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de 
Serviços e Preços, as seguintes colunas extras: 

 
a) Percentual Acumulado Até a Medição Anterior;  
 

b) Preço Total Acumulado Até a Medição Anterior; 
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c) O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de 
Serviços e Preços, mesmo  

aqueles que não tenham quantidade medida no período; 
 

d) O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e 
ter, em cada folha: 

d.1.)Código do contrato; 
d.2.) Aprovação da CONTRATANTE; 
d.3.) Número da folha; 

d.4.) Período de referência da Medição. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da 

presente Tomada de Preços correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
discriminada. 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços e Infraestrutura - SEMOSI 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços e Infraestrutura - SEMOSI 

Dotação 070001.1545100063.014 
Infraestrutura e Saneamento 

Básico 

Elemento de 
Despesa 

44905100000 Obras e Instalações 

Recurso 
Financeiro 

15209999000 Recursos de Convênio 

 
3.2 – Serão utilizados como fonte, para pagamento dessa despesa, os recursos, 

no valor de R$ 892.485,19, advindos do Convênio nº 023/2020, Processo 
Administrativo nº 86207784, Processo SIGA nº 007/2020, celebrado entre o 

Governo Estadual do Espirito Santo, através da Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano e o Município de Ibiraçu. 
 

3.3 - O pagamento ao Contratado será feito, respeitadas as demais exigências 
legais, apenas caso seja feito o repasse dos valores conveniados ao Município.  

 
CLÁUSULA QUINTA – EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
 

5.1 - Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a Contratada 
deverá utilizar pessoal próprio, mão de obra especializada, ferramentas e 

materiais próprios e adequados, dentro dos padrões de segurança, sempre com o 
acompanhamento de engenheiro responsável.  

 
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE 
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6.1- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

i. Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e 

instruções complementares, suficientes e necessários à respectiva 

execução;  

ii. Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da 

CONTRATANTE, determinando o que for necessário para regularizar as 

faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente o que 

ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas 

convenientes.  

iii. Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a 

apresentação dos documentos hábeis para prática de tal ato;  

iv. Caberá à CONTRATANTE emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA para 

execução das obras e serviços de engenharia indicados na licitação. 

v. A Ordem de Serviço será emitida logo após a data de assinatura do 

contrato, tendo um prazo de 05 dias uteis para o inicio das obras. 

vi. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os 

serviços que não estejam de acordo com o projeto, exigindo da 

CONTRATADA a substituição, reparo ou refazimento daquilo que for 

rejeitado; 

vii. Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de 

serviços executados, encaminhando-as para pagamento; 

viii. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a 

execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo 

critério. 

ix. Representar junto à CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à 

execução das obras e serviços de engenharia objeto do Contrato; 

x. Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela 

CONTRATADA; 

xi. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a 

execução dos serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do 

Contrato; 
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xii. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e 

aceitos, determinando os serviços a serem inseridos nos Boletins de 

Medição e autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas 

correspondentes para pagamento; 

6.2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

i. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 

estabelecido, os serviços sejam inteiramente concluídos e acabados; 

ii. Manter durante toda a execução do projeto contratado, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas; 

iii. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de 

obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando 

à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação; 

iv. 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 a 

incidir sobre o presente Contrato;  

v. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho 

aos seus empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e à 

CONTRATANTE, porventura resultantes de suas atividades; 

vi. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na 

execução do Contrato; 

vii. Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e 

especificados no Termo de Referência. 

viii. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e 

nos termos do Edital, que passam a integrar este Instrumento, 

independentemente de transcrição. 

ix. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações de interesse para 

execução das obras que a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou 

analisar. 
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x. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de 

seu representante, deverá apresentar-se às convocações da 

CONTRATANTE em seus escritórios ou no local das obras, de modo que 

nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa devido à sua 

ausência. 

xi. Cabe à CONTRATANTE, no ato da convocação, especificar os assuntos que 

serão tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não-

atendimento da convocação. 

xii. A CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, livre acesso às obras e os locais 

onde o trabalho estiver em andamento, assim como o Diário de Obras 

xiii. Procedimentos operacionais referentes à alterações técnicas no projeto e 

demais assuntos de interesse de ambas as partes deverão ser objeto de 

acordo entre as partes. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA – DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO 

DE ENGENHARIA 
 

a) Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do 

projeto, prevalecerão sempre as primeiras; 

b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 

medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

c) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:50 

sobre o desenho em escala de 1:100); 

d) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre as mais recentes; 

e) Toda e qualquer alteração no projeto, ainda que decorrente de divergência, 

deverá ser levada SEMOSI, para autorização expressa do gestor. 
 

CLÁUSULA OITAVA – LICENÇAS 
 

a) A CONTRATANTE deverá ter obtido a competente Licença Ambiental e de 

Instalação necessárias à execução da Obra, assim como as demais autorizações, 

desapropriações e licenças necessárias à entrega do local da obra ao 

CONTRATADO livre, desimpedido e desembaraçado.  

b) A CONTRATADA deverá obedecer às leis, regulamentos e posturas a que 

abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
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e Agronomia e de outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual e 

municipal, inclusive o Corpo de Bombeiros. 

c) Para supressão de vegetação exótica, fruteiras, bem como, de vegetação não 

protegida, solicitar previamente à Prefeitura “Informativo de Corte”. 

d) A destinação do material de bota-fora deverá ser em local apropriado, de 

forma a não bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuízos ou 

danos nas áreas vizinhas; 

e) O material efetivamente inservível deverá ser disposto em bota-fora 

devidamente licenciado junto à Prefeitura e os demais resíduos não 

aproveitados, encaminhados para os aterros em operação pela Prefeitura. 

f) Fica a CONTRATADA responsável pela integridade física das edificações na 

área de entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado 

levantamento prévio de todas as edificações lindeiras à obra. 

g) Caso necessário, a CONTRATADA deverá apresentar Memorial Descritivo e 

Plano de Fogo para as explosões, devidamente anuenciados pelos órgãos 

competentes. 

 

CLÁUSULA NONA – PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS 
 

a) A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para evitar 

prejuízos, danos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades 

adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza. 

b) A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade 

que for prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir 

condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de 

quaisquer elementos danificados conforme determinações da CONTRATANTE. 

c) A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer 

construções, obras ou benfeitorias que possam afetar por suas operações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE 

APOIO 
 

a) Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, 

operação,manutenção e limpeza do canteiro de apoio às obras, bem como a 

segurança patrimonial dessas instalações e organização.  

b) A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras 

imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço correspondente, estando 

esse prazo incluído no prazo total do Contrato. 
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c) O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser 

instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia 

autorização e aprovação da CONTRATANTE. 

d) O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da 

Prefeitura, previamente a sua implantação. 

e) As instalações do canteiro deverão ser construídas de forma a se obter 

edificações de bom aspecto e deverão conter somente as edificações 

absolutamente necessárias para atender as obras e serviços previstos. 

f) A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede local 

existente. 

g) A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, 

cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente das instalações e ligações 

necessárias. 

h) A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos 

trabalhos, estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE 

neste sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das 

autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção 

dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho. 

i) A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, 

assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da 

legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro. 

j) A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as 

normas legais vigentes no país. 

k) Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água 

e eletricidade ao Canteiro de Apoio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS 
 

a) O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como 

seu controle e guarda, será de sua responsabilidade exclusiva. 

b) Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais 

adquiridos serão armazenados pela CONTRATADA em local a ser

 

definido com 

CONTRATANTE, cabendo a mesma prestar os seguintes serviços: descarga, 

recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e vertical 

até o local de montagem, estando estes custos incluídos no respectivo preço 

unitário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE TECNOLÓGICO E 

GEOMÉTRICO 
 

12.1 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

a. Todos os ensaios, testes e provas a que devam ser submetidos os 

materiais a serem empregados nos serviços, serão realizados pela CONTRATADA, 

às suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que aprovará ou não os 

resultados. 

b. Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da 

CONTRATANTE, serão adotadas outras normas. 

c. A CONTRATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os 

ensaios e testes necessários ao controle tecnológico.  

d. Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA. 

12.2  -  CONTROLE GEOMÉTRICO 

a. Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de 

todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle 

geométrico de todos os serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIÁRIO DE OBRAS 
 

a) Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, 

permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas: 

As informações do andamento das obras e serviços; 

As ordens, observações e informações da CONTRATANTE; e 

Observações e comunicações da CONTRATADA. 

b) As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os 

nomes da CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número 

do Diário e a data das anotações, e deverão ser rubricadas pela CONTRATADA e 

pela CONTRATANTE. 

c) O Diário de Obras terá suas folhas em 3 (três) vias. As 2 (duas) primeiras vias 

serão picotadas para serem facilmente removidas, ficando a 1ª via em poder da 

CONTRATADA, a 2ª via com a CONTRATANTE. A 3ª via, que não será picotada, 

permanecerá no Diário. Serão empregadas folhas de papel-carbono, fornecidas 

pela CONTRATADA, para preenchimento das 2ª e 3ª vias das folhas. 
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d) A substituição do Diário totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida 

pela CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo à 

mesma sua guarda e conservação até sua entrega à CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – NORMAS E RECOMENDAÇÕES 
 

14.1 – Serão adotadas as normas, especificações e recomendações constantes 

do presente e mais as dos seguintes órgãos: 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

- Prefeitura Municipal de Ibiraçu - Especificações de Serviços. 
 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA – PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO E SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

A licitante vencedora deverá: 
 

15.1 – ADMISSÃO DE PESSOAL 

a)  Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a 

observância das seguintes obrigações: 

b) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam 

mantidos respeito, higiene, ordem e segurança; 

c)  Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em 

trajes adequados e em boas condições de higiene, sendo obrigatório o uso 

dos equipamentos de proteção individual, específicos para cada tipo de 

serviço, conforme disposto na CLT; 

d)  Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoólicas ou utilização de 

qualquer substância tóxica no canteiro de obras; 

e)  Proibir o porte de armas brancas ou de fogo; 

f)  Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho, sem a 

autorização regular; 

g)  A CONTRATANTE poderá exigir a retirada de qualquer membro que esteja 

em serviço na obra, bem como da empreiteira responsável, que sejam 

considerados inconvenientes. 
 

15.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) 
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a. A Contratada deverá fornecer gratuitamente os EPI’s a seus 

integrantes e cobrar o uso correto dos mesmos durante a execução das 

atividades EPI’s básicos: 

b. Capacete; 

c. Botina de Segurança; 

d. EPI’s especiais (de acordo com os riscos da atividade): 

 Cinto de segurança tipo pára-quedista para os trabalhos em altura com 

riscos de queda; 

 Conjunto de EPI´S para solda elétrica e oxiacetilena: na execução destes 

serviços; 

 Luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou cortantes; 

 Luvas de PVC no manuseio de substâncias corrosivas; 

 Luvas de borracha para pedreiros, nos serviços de acabamento; 

 Luvas de borracha isolantes específicas para eletricista na execução de 

serviços em circuitos elétricos energizados; 

e. Óculos de segurança protetor ou facial nos serviços onde haja risco 

de projeção de fragmentos; 

f. Protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 

decibéis. 

 

15.3 – UNIFORMES 

a. A CONTRATADA deverá fornecer UNIFORME COMPLETO (calça comprida e 

camisa) a seus integrantes, de forma que qualquer cidadão possa os 

identificar. 

 

15.4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

a. A contratada deverá utilizar os pontos de energia autorizados pela 

CONTRATANTE. 
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b. As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas a 

serem utilizadas, deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pela 

CONTRATADA. 

c. Atentar para a sobrecarga do circuito, como por exemplo, vários 

equipamentos ligados a um mesmo ponto ou tomada. 

d. No caso em que o disjuntor não atenda à potência necessária para a obra 

a CONTRATADA deverá solicitar o aumento de carga ao CONTRATANTE. 

e. Somente eletricistas qualificados e habilitados devem cuidar das 

instalações elétricas. 

 

15. 5 – SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS 

a. A CONTRATADA utilizará fitas zebradas, cordas, cones e placas de 

sinalização ou alerta sempre que a atividade o exigir. 

 

15.6 – ISOLAMENTO DAS ÁREAS 

a. É proibido acender fogareiros e estufas, com exceção dos elétricos, ou 

manter botijões de gás, durante a execução das obras de instalação. 

b. Em nenhum momento a obra poderá ser utilizada como dormitório para 

repouso dos funcionários. 

c. Fica terminantemente proibida a entrada de crianças na obra, inclusive nos 

escritórios e estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais. 

 

15.7 – ACIDENTES DE TRABALHO 

a. Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – MULTAS E PENALIDADES 
 

16.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante 
contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:  
 

16.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por 
dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre 

o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente 
executado;  
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16.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o 
cronograma de execução do contrato;  

16.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 

no item 25.2 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93;  
 

16.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das 
seguintes sanções ao licitante contratado: 
 

16.2.1 - Advertência por escrito; 
 

16.2.2 - Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil 
de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) 
dias, se as obras não forem iniciadas na data prevista ou concluídas nas 

diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo CONTRATANTE; 
 

16.2.3 - Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total 
do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 
 

16.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento 
de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
16.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  

 
16.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular 

processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, 
observando-se as seguintes regras:  
 

16.3.1 - Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Secretaria 
Municipal de Administração deverá notificar o licitante contratado, 

facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  
16.3.2 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante 

reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a 
sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  
16.3.3 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de 

inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, 
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/93;  
 

16.3.4 - O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame 
as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da 
vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;  
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16.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 
apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão 

fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito 
de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal 

nº. 8.666/93;  
16.3.6 - O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será 

submetido à análise da Procuradoria Geral do Município.  
 
16.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas 

pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos 
valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente 

executadas do contrato;  
16.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas 
acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às 

penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela 
contratada;  

 
16.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas 
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a 

cobrança judicial da diferença.  
 

16.7 – As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município 
dentro do prazo de 72 (setenta e dois) horas, contados da data da notificação 
para esse fim. 

 
16.8 – As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo 

administrativo e serão exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes 
tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos relativos ao contrato ou 
cobradas judicialmente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO 

 
17.1 – A fiscalização da execução das obras será feita pelo CONTRATANTE nos 
locais, através de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura – SEMOSI, designados conforme Portaria nº 20.575/2020, de 
forma a fazer cumprir, rigorosamente, os projetos, os prazos e condições do 

presente Edital, a proposta e as disposições do contrato.  
 
17.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 

fiscalização dos serviços objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso 
aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos 

pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a 
qualquer título, em responsabilidade por parte da PMI.  

 
17.3 – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, 
bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços. 

 
17.4 – A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de 
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elementos da equipe da CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o 
atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 

 
17.5 – A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja 

sendo feito em desacordo com disposto no CONTRATO. 
 

17.6 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a 
CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO DA OBRA 
 

18.1 – Após conclusão de todos os serviços, verificar-se-á o recebimento 
provisório da obra no prazo de 15 (quinze) dias, mediante termo assinado pelas 
partes. O Termo definitivo será assinado 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. 
 
18.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança da obra, nem ético profissional pela perfeita execução 
do Contrato pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 
18.3 – Na hipótese de não terem sido lavrados os Termos de recebimento 
provisório e definitivo da obra, nos prazos reputar-se-ão como realizados os 

serviços, desde que comunicados ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores 
a seu término. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SUBCONTRATAÇÃO 
 

19.1 – A CONTRATADA NÃO PODERÁ CEDER OU SUBCONTRATAR OS SERVIÇOS 
OBJETO DESTE Edital sem a prévia anuência do CONTRATANTE, com autorização 

por escrito, ressalvando que quando concedida a sub-contratação, obriga-se a 
CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos 
termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira 

responsabilidade. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

20.1 – A Licitante vencedora apresentará Garantia para execução do Contrato no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma 
das modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, 

devendo ser protocolada no Protocolo Geral da PMI no prazo de 10 (dez) dias 
após a assinatura do contrato, o prazo poderá ser prorrogado, desde que 

plenamente justificado e esta aceita pelo Município. 
 
20.2 - A prestação da garantia é condição indispensável para o recebimento da 

Ordem  de Serviço. 
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20.3 - A garantia, quando efetuada em dinheiro, deverá ser depositada 
no Banco BANESTES, Agência 148, Conta Corrente n.º 17.081.787, 

PMI/Caução.  
 

20.4 - Quando prestada em cheque a referida garantia deverá estar compensada 
até a data do recebimento da ordem de serviços. 

 
20.5 - A garantia do cumprimento de CONTRATO só será liberada após o 
cumprimento integral das disposições contratuais e da lavratura do Termo de 

Liquidação. 
 

20.6 - O prazo de validade da garantia deverá ser acrescido de 05 (cinco) meses 
da data do termino do Contrato, e, deverão ser atualizados nas mesmas 
condições de atualização do contrato firmado, até a expedição do Termo de 

Execução Definitiva dos serviços e será liberada ou restituída após o vencimento 
da mesma. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente pelo índice 

IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 

21.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito 
da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
 

a) O não cumprimento das cláusulas contratual especificações, projetos e 
prazos; 

 
b) O cumprimento irregular das cláusulas. Contratuais tais como: 
 

b-1) - A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 
a impossibilidade da conclusão da obra no prazo estipulado; 

 
b-2) - O atraso injustificado no início da obra; 
 

b-3) - A paralisação da obra, sem justa causa com prévia comunicação à 
Administração; 

 
c) A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, exceto com prévia anuência 

da PMI, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência 

total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação não admitidas neste Edital 
e no Contrato; 

 
d) O desentendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do 
parágrafo 1º art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 
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f) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

 
g) A dissolução da sociedade ou falência da Contratada; 

 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato; 
 
i) Razões de interesse do serviço público; 

 
j) A supressão, por parte, da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificações do valor inicial do contrato, além do limite 
permitido no parágrafo 1º, art. 65 da Lei 8.666/93; 

 

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 

até que seja normalizada a situação; 
 
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela 

administração, decorrentes da obra, ou parcela destes já recebidos, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra; 

 
m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a 

execução da obra, no prazo contratual; 

 
n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do contrato; 
 
o) O não cumprimento das normas relativas à saúde e a segurança no trabalho 

dos empregados da empresa contratada, previstos na Legislação Federal, 
Estadual ou Municipal ou de dispositivos relativos à matéria constante de 

acordo, convenção ou dissídio coletivo; 
 
p) A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus 

empregados; 
 

q) A inobservância da legislação relativa a proteção ao meio ambiente; 
 

r) A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 

Parágrafo Único – A decisão da autoridade competente relativa à rescisão do 
contrato, deverá ser procedida de justificativa, fundamentada, bem como, de 
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notificação à Contratada, oferecendo prazo compatível para regularização e 
reparação da irregularidade, se for o caso. 

 
21.2 – A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER: 

 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nas letras “a” até “j” e “p” até “r” do Capítulo; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência administrativa; 
 

c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo 1º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 

Parágrafo 2º - Nos casos dos subitens 12.1 “i” até “n” do artigo anterior, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolução da garantia, caso 

haja prestado. 
 

21.3 – Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá do 
CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e 
aprovados pela fiscalização. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO 

 
22.1 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei 8.666/1993.  

 
22.2 - Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o 
transcurso de prazo de 1(um) ano, contado da apresentação de proposta de 

preços de acordo com o Indice de Reajustamento da Fundação Getúlio Vargas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
23.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de 

acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite 
de 25% (vinte e cinco porcento) do valor do contrato, servindo de base o valor 

da proposta. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FORO 
 
24.1 - Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Ibiraçu, para dirimir 

qualquer dúvida oriunda do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
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24.2 - E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento 

em três vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 

 
Ibiraçu - ES, 04 de março de 2021. 

 
 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

 
CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA 

Contratada 
 
 

Testemunhas: 
 

1 - _______________________________ 
 
2 - _______________________________ 
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ANEXO 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Construção de Rede de Esgoto Sanitário no Bairro Aricanga 

Item Ref. Código 
Descrição dos 

Serviços 
Un. 

Contrato 

Quantidade 
Preço 

unitário 
sem BDI 

Preço 
Unitário  

BDI 
23,32% 

Preço do serviço 

Material/outros 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 IOPES 20701 

Barracão com 
sanitário, em 
chapa 
compensada 12 
mm e pont. 
8x8cm, piso 
cimentado e 
cobertura em 
telha de fibroc. 
6mm, incl. ponto 
de luz e cx. 
Inspeção 

m² 14,50  501,46  469,98  6.814,71  

1.2 IOPES 20702 

Barracão para 
almoxarifado área 
de 10.90m2, de 
chapa de 
compensado de 
12mm e pontalete 
8x8cm, piso 
cimentado e 
cobertura de 
telhas de 
fibrocimento de 
6mm, incl. ponto 
de luz, conf. 
projeto (1 
utilização) 

m² 10,90  346,83  325,06  3.543,15  

1.3 IOPES 

composição 
sde custos 

- código 
020708 

Item - 020708 - 
Galpão para 
guarda de tubos  
área 12.00m2, em 
peça de madeira 
8x8cm e 
contraventamento 
de 
5x7cm, cobertura 
de telha de fibroc. 
de 6mm 

m² 12,00  110,98  104,01  1.248,12  

1.4 IOPES 20710 

Reservatório de 
poliestileno de 
500L, incl. suporte 
em madeira de 

unid 1,00  1.176,37  1.101,41  1.101,41  
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7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, 
conf. projeto (1 
utilização) 

1.5 IOPES 20712 

Rede de água 
com padrão de 
entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. 
espec. CESAN, 
incl. tubos e 
conexões para 
alimentação, 
distribuição, 
extravasor e 
limpeza, cons. o 
padrão a 25m, 
conf. projeto (1 
utilização) 

m 10,00  29,78  27,91  279,10  

1.6 IOPES 20713 

Rede de luz, incl. 
padrão entrada de 
energia trifás., 
cabo de ligação 
até barracões, 
quadro de distrib., 
disj. e chave de 
força (quando 
necessário), cons. 
20m entre padrão 
entrada e QDG, 
conf. projeto (1 
utilização) 

m 10,00  362,09  339,36  3.393,60  

1.7 IOPES 20714 

Rede de esgoto, 
contendo fossa e 
filtro, inclusive 
tubos e conexões 
de ligação entre 
caixas, 
considerando 
distância de 25m, 
conforme projeto 
(1 utilização) 

m 10,00  248,02  232,45  2.324,50  

1.8 IOPES 20305 

Placa de obra nas 
dimensões de 2.0 
x 4.0 m, padrão 
SEDURB 

m² 8,00  173,82  162,91  1.303,28  

1.9 
DER -

ES 
42047 

Elementos de 
madeira para 
sinalização - 
cavaletes 

unid 10,00    30,32  303,20  

1.10 CESAN 7,05E+09 
Escoramento de 
valas com 
prancha metalica 

M² 1.659,34  0,00  26,24  43.541,13  

1.11 CESAN 7,06E+09 
Esgot c/ aux de cj 
moto bomba ate 
10m³/h 

hrs 27,56  0,00  5,33  146,89  
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1.12 CESAN 7,21E+09 
Retirada de bloco 
articulado 

m² 338,22  0,00  18,23  6.165,75  

1.13 CESAN 7,21E+09 
Recomposição de 
pavimento em 
bloco sextavado 

m² 338,22  0,00  18,23  6.165,75  

Sub Total   76.330,59  

  

  

2.0 REDE DE ESGOTO 

2.1 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 150 até 
1,25m s/ 
pavimentação - 
inclusive 
escavação, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

m 332,90  0,00  92,12  30.666,75  

2.2 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 150 
1,26 a 1,75m s/ 
pavimentação - 
inclusive 
escavação, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 

m 17,24  0,00  129,25  2.228,27  
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sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

2.3 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 150 
1,76 a 2,25m s/ 
pavimentação - 
inclusive 
escavação, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

m 304,28  0,00  193,09  58.753,43  

2.4 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 150 
2,26 até 2,75m s/ 
pavimentação - 
inclusive 
escavação 
manual ou 
mecanica, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 

m 196,03  0,00  172,56  33.826,94  
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reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

2.5 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 150 
2,76 até 3,25m s/ 
pavimentação - 
inclusive 
escavação 
manual ou 
mecanica, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

m 258,86  0,00  192,03  49.708,89  

2.6 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 150 
3,26 até 3,75m s/ 
pavimentação - 
inclusive 
escavação 
manual ou 
mecanica, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 

  55,99  0,00  223,42  12.509,29  
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deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

2.7 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 até  
1,25m pav em 
bloco - inclusive 
escavação, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

m 169,29  0,00  130,98  22.173,60  

2.8 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 3,26 
até  3,75m pav em 
bloco - inclusive 
escavação, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 

m 91,65  0,00  215,63  19.762,49  
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CESAN 

2.9 CESAN 7,26E+09 

Rede Esgoto PVC 
NBR 7362 3,76 
até  4,25m pav em 
bloco - inclusive 
escavação, bota 
fora, regularização 
de fundo de vala 
com areia esp. 
mín. 10cm, aterro 
a altura do tubo 
mais 20cm em 
areia, reaterro, 
locação, 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
teste de 
deformação e 
declividade, 
sinalização e 
reparos - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

m 84,26  0,00  290,10  24.443,83  

2.10 CESAN 7,26E+09 

Interceptor FoFo 
150 aéreo - Beira 
Rio - inclusive 
acompanhamento 
topográfico, 
cadastro de rede, 
fornecimento e 
instalações de 
materias 
necessários à 
execução do 
serviço - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

m 453,70  0,00  330,60  149.993,22  

2.11 CESAN 7,02E+09 
Teste de 
estanqueidade 

m 1.964,21  0,00  1,11  2.180,27  

2.12 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 600. 
Profundidade até 
1,25m. Inclusive 
fornecimento, 
transporte e 

uni 17,00  0,00  1.261,00  21.437,00  
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intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

2.13 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 
1000. 
Profundidade 1,26 
até 1,75m. 
Inclusive 
fornecimento, 
transporte e 
intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

uni 3,00  0,00  2.008,20  6.024,60  

2.14 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 
1000. 
Profundidade 1,76 
até 2,25m. 
Inclusive 
fornecimento, 
transporte e 
intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

uni 5,00  0,00  2.209,07  11.045,35  

2.15 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 
1000. 
Profundidade 2,26 
até 2,75m. 
Inclusive 
fornecimento, 
transporte e 
intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

uni 6,00  0,00  2.410,09  14.460,54  

2.16 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 
1000. 
Profundidade 2,76 
até 3,25m. 
Inclusive 
fornecimento, 

uni 3,00  0,00  2.947,38  8.842,14  
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transporte e 
intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

2.17 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 
1200. 
Profundidade 3,26 
até 3,75m. 
Inclusive 
fornecimento, 
transporte e 
intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

uni 6,00  0,00  3.157,23  18.943,38  

2.18 CESAN 7,08E+09 

PV - Anel de 
concreto DN 
1200. 
Profundidade 4,26 
até 4,75m. 
Inclusive 
fornecimento, 
transporte e 
intalação, com 
tampão em ferro 
fundido - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

uni 1,00  0,00  3.595,56  3.595,56  

FUNDAÇÃO DE TUBULAÇÃO AÉREA 

2.19 CESAN 7,07E+09 
Cravação estaca 
de eucalípto 
tratado 0,15m 

m 237,00  0,00  37,06  8.783,22  

2.20 CESAN 7,07E+09 

Concreto usinado 
Fck 200 Kg/cm² 
Bombeado - 
pilaretes de 
sustentação do 
interceptor. 

m³ 39,50  0,00  289,57  11.438,02  

2.21 CESAN 7,07E+09 

Forma plana de 
madeira - pilaretes 
de sustentação do 
interceptor. 

m² 316,00  66,62  62,44  19.731,04  

2.22 CESAN 7,07E+09 

Fornecimento, 
corte, dobramento 
e colocação de 
armadura CA-50 - 
pilaretes de 
sustentação do 

uni 778,18  8,58  8,04  6.256,57  
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interceptor. 

Sub Total   536.804,40  

  

3.0 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 

3.1 CESAN 7,2E+09 

Ligação predial 
esgoto longa DN 
100mm, com 
material, sem 
pavimentação. 
H0,6 a 1,0m. 
Inclusive caixa de 
ligação com 
tampão em ferro 
fundido, 
escavação, 
reaterro, 
regularização de 
fundo de vala, 
recomposição de 
calçada e 
sinalização - 
Conforme Manual 
de Prescrições da 
CESAN 

uni 173,00  0,00  364,01  62.973,73  

3.2 CESAN 7,02E+09 

Cadastro de rede 
de esgoto, em 
arquivo DWG e 
uma via plotada 

M 1.964,21  0,00  1,11  2.180,27  

Sub Total   65.154,00  

  

VALOR TOTAL DA OBRA 678.288,99  

 


