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DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROJETOS 
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Ato de aprovação: Decreto nº 083/2014 

 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e  Serviços Urbanos  

 
 

CAPÍTULO I  

DA FINALIDADE 

 
 
Art. 1º-  A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de licenciamento, 

contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia, 

estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Marechal Floriano. 
 
 

CAPÍTULO II  

DA ABRANGÊNCIA 

 
Ar. 2º  - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de  

Marechal Floriano. 
 

CAPÍTULO III  

DOS CONCEITOS 

 
 
Art. 3º - Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

 I. Fiscalização: atividade exercida de modo sistemático pelo contratante e seus 

prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos. 
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CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 4º. A presente Instrução Normativa tem como base legal a seguinte legislação: 

Constituição Federal, Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei nº 

4.320/1964, Resolução TC nº 257 de 07/03/2013, Lei Municipal nº 1102 de 21/12/2011 e 

Decreto nº 7.154/2012. 

 

Art. 5 - Do Chefe do Poder Executivo: 

 

I. Verificar se a despesa tem adequação na LOA, e compatibilidade com o PPA e 

com a LDO; 

 

 II. Expedir declaração de que o aumento de despesa - em caso de criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental – tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

 III. Designar formalmente servidor responsável pelo gerenciamento, fiscalização, 

acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras e serviços de engenharia, devendo 

ser habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA; 

 

 IV. Deliberar quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação, ou quanto à 

sua dispensa ou inexigibilidade; 

 

 V. Celebrar os contratos administrativos para a realização das obras e serviços no caso 

de execução indireta, ou fornecimento de materiais no caso de execução direta; 

 

 VI. Designar comissão constituída por 3 (três) profissionais da prefeitura para 

recebimento definitivo da obra; 

 

 

Art. 6º  Da Secretaria  Requerente da Obra 

 

I- Expedir documento, endereçado ao Secretário da Pasta, solicitando a obra e 

apresentando suas necessidades devidamente justificadas; 

 

 II- Realizar estudo de viabilidade técnica, econômica em caso de não haver 

compatibilidade com o PPA e a LDO; 
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Art. 7º  Da Superintendência de Obras 

 

 I- Elaborar os levantamentos, projetos, cálculos, orçamentos detalhados e 

especificações técnicas necessárias a realização de obras e serviços de engenharia; 

  

 II- Elaborar Planilha do Orçamento Básico e do Orçamento Final; 

 

Art. 8º  - Do Setor de Engenharia 

 

 I - Encaminhar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da 

execução  do projeto; o Alvará de Construção; e a Matrícula da Obra ou serviço junto ao 

INSS, ao Departamento de Compras e Licitações, para que possa instruir  o processo de 

licitação da  obra; 

 

 II - Dispor de servidor responsável pela guarda e arquivamento dos documentos 

referentes à obra; 
 
 III- Ao final da obra, encaminhar ao Departamento de Compras e Licitações, a 

Certidão de Conclusão de Obra - Alvará e Habite-se, e o Termo de Recebimento Provisório da 

Obra/Serviço, assinado fiscal da obra; 

 

Art. 9º - Do Departamento de Compras e Licitações 

  

 I- Elaborar instrumento convocatório (edital), na forma do art. 40 da Lei 8.666/93. 

  

 II- Receber do Setor de Engenharia a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

do CREA, da execução do projeto e iniciar a montagem do processo da obra licitada. 

  

 III- Informar o responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema 

GEOOBRAS - TCE/ES assuntos relativos a convites, ou editais; contratos e suas alterações; 

 

 IV- Depois de homologada, receber do setor de engenharia o Alvará de Construção e a 

Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS; 

 

 V- Encaminhar caução ao Departamento de Contabilidade; 

 

 VI- Ao final da Obra, receber do Setor de Engenharia a Certidão de Conclusão de Obra 

Alvará e Habite-se, se houver; 

  

 VII- Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelo fiscal da obra; 

  

 VIII- Receber da contratada, quando execução indireta, nota fiscal e medição 
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devidamente assinada pelo engenheiro e atestada pelo servidor designado para tal função, ou 

pelo Secretário da Pasta, encaminhando ao Departamento de Contabilidade, os seguintes 

documentos, conforme o caso: 

 a) Em todas as medições: 

  • Nota Fiscal; 

  • Boletim de Medição; 

  • Declaração de Cadastramento no Sistema GEO-OBRAS; 

  • Prova de Recolhimento junto ao FGTS; 

  • Certidão Negativa do INSS – CND; 

  • Certidão Negativa do FGTS – CRF; 

 b) Somente na Primeira Medição: 

  • ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da execução do 

projeto; 

  • Alvará de Construção; 

  • Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS (CEI – Cadastro Específico do 

INSS) 

 c) Somente na última medição: 

  • Certidão de Conclusão de Obra: Alvará e Habite-se, se houver; 

  • Certidão Negativa da Obra – (CEI); 

  •Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelos 

engenheiros da Administração na última medição; 

 

Art. 10º - Do Fiscal de Obras 

 

I- Receber designação para fiscalização da obra, através de ato formal; 

 

II- Obter cópia da documentação exigida para cada tipo de obra; 

 

III- Emitir ART de fiscalização; 

 

IV- Fiscalizar exigindo o cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital e no Contrato, e o estabelecido na 

legislação em vigor; 

 

  V- Comunicar ao responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao 

Sistema GEO-OBRAS-TCE/ES, assuntos relativos à situação das obras e serviços de 

engenharia - inícios, medições, paralisações, reinícios e recebimentos. 

 

  VI- Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatórios no 

canteiro de obras, tais como: placa de obra, licenças e alvarás, conjunto completo de plantas, 

memoriais, especificações, detalhes da construção, diário de obra e ART  s; 
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  VII- Certificar-se da existência de Diário de Obra e acompanhá-lo 

periodicamente; 

 

 VIII- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato (execução indireta), ou com a execução da obra, (execução direta), determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

  

 IX- Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de  qualidade, 

quando necessário; 

 

 X- Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte, verificando e 

aprovando os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras; 

 

 XI- Solicitar decisões e providências a seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes; 

 

 XII- Promover a medição de obras ou de serviços de engenharia quando motivada por 

solicitação da contratada, assinando os laudos de medições; 

  

 XIII- Lavrar o Termo de Recebimento Provisório. 

 

 XIV- Observar, no recebimento de obras, a legislação municipal no que se refere à 

obtenção do habite-se e das ligações definitivas de água, luz, esgoto, telefone etc., quando 

pertinentes; 

 

 XV- Opinar sobre aditamentos contratuais; 

  

 XVI- Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas 

que por ali transitam, de acordo com a norma própria de cada obra, sugerindo as correções 

necessárias, nos casos de execução direta; 

  

 XVII- Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar ao seu superior imediato 

e à contratada, as diferenças, se observadas, no andamento das obras. 

 

 XVIII- Paralisar e/ou solicitar o revisão de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto 

do contrato; 

 

 XIX- Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

 

 XX- Verificar e aprovar os desenhos de como construído  (“as built”) elaborados pela 
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Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

 XXI- Auxiliar no arquivamento da documentação da obra, para que a Pasta de Obra 

tenha,dentre outros, os seguintes documentos, em originais ou cópias, bem como, poderão ser 

utilizados, como auxílio, sistemas informatizados: 

  a) EIA/RIMA, quando for o caso; 

  b) Licenças ambientais, quando for o caso; 

  c) Licenças para Construir, incluindo o Alvará Municipal; 

  d) Orçamento básico; 

  e) Atos de anulação (cancelamento) da licitação, quando for o caso; 

  f) Projetos, especificações, memoriais descritivos, e ensaios geotécnicos, com 

as respectivas alterações, se for o caso; 

  g) Cronogramas; 

  h) Contrato ou instrumento equivalente (em alguns casos a Nota Empenho); 

  i) Ordem de Serviço; 

  j) Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (projeto, execução, 

fiscalização, etc.); 

  k) Aditivos contratuais, com justificativas e, quando for o caso, Atas e Decisões 

da Administração; 

  l) Orçamento do aditamento se houver; 

  m) Atos referentes à rescisão ou sustação contratual, quando for o caso; 

  n) Medições e laudos de execução física; 

  o) Registros e comunicações entre a fiscalização e a contratada; 

  p) Comunicações da fiscalização ao superior imediato da ocorrência de 

circunstâncias que sujeitam a contratada a multa ou, mesmo a rescisão contratual; 

  q) Ordem de paralisação se houver; 

  r) Ordem de reinício; 

  s) Registros fotográficos se for o caso; 

  t) Termo de Recebimento Provisório; 

  u) Termo de Recebimento Definitivo; 

  v) Habite-se, quando for o caso; 

  w) “As Built” – Como Construído (projeto completo revisado), quando for o 

caso. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Seção I 

Das Obras Públicas 

 

Art. 11º -  Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos de planejamento 

(PPA, LDO e LOA), no grupo Despesas de Capital, conforme dispõe a Lei Federal N.º 
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4.320/1964 e Lei Complementar Federal N.º 101/2000. 

 

Art. 12º - O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências 

dispostas na Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Art. 13º - Para a abertura do processo licitatório de obras públicas deverá ser instruído com a 

seguinte documentação prevista na lei pertinente: 

 

I. Projeto Básico e projeto Executivo devidamente aprovado pela autoridade 

competente; 

 

II. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da elaboração do projeto; 

 

III. Planilha de cronograma físico-financeiro da obra; 

 

IV. Especificações técnicas  e memorial descritivo da obra; 

 

V. Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, quando for o caso; 

 

 VI. Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o 

caso. 

 

 

Seção II 

Do Projeto Básico 

 

Art. 14º - O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e 

ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global da obra, 

quando for o caso. 

 

Art. 15º - O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do (s) 

responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 

6.496/1977. 

 

Art. 16º - O projeto básico deverá ser aprovado pela autoridade competente, conforme o 

disposto no inciso I, § 2º, artigo 7º da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

Art. 17º - Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, 

conforme dispõe o artigo 12, da Lei Federal N.º 8.666/1993: segurança, funcionalidade e 

adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação, possibilidade 

de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local da 

execução, conservação e operação, impacto ambiental. 
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Seção III 

Do Projeto Executivo 

Art. 18º - O projeto executivo deverá ser apresentado coerentemente com o projeto básico, de 

um modo que seja respeitado o vínculo do objeto com o processo licitatório. 

 

Art. 19º -  Qualquer alteração efetuada no projeto executivo em relação ao projeto básico 

deverá estar tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade competente. 

 

Art. 20º - O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do 

(s) responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º, da Lei federal 

N.º 6.496/1977. 

 

Art. 21º - O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos necessários à 

completa execução da obra, conforme disposto no inciso X, art. 6º da Lei Federal N.º 

8.666/1993. 

 

Seção IV 

Da Execução da Obra 

 

Art. 22º - A execução da obra/contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Secretaria de Obras  , devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 23º -  A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do 

(s) responsável (is) pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 

6.496/1977. 

 

Art.24º - Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro 

Específico do INSS - CEI da obra. 

 

Art. 25º - A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas no contrato, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

Art. 26º - Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser inspecionados 

pela fiscalização, com objetivo do atendimento às especificações, conforme dispõem os 

incisos I e II do artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

Art. 27º -Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, acompanhamento 

da execução e realização das anotações pertinentes à fiscalização e/ou qualquer outro fato 

superveniente que vier a ocorrer. 
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Art. 28º - O contratado deverá manter engenheiro civil residente, para acompanhar a execução 

da obra. 

Seção V 

Do Licenciamento de Obras Públicas 

 

Art. 29º -  A Superintendência de Obras  elabora os Projetos de Pavimentação e Drenagem de 

Águas Pluviais classificadas como alto impacto ambiental, sendo necessário o Licenciamento 

Ambiental junto a SEMA/IEMA . 

 

Art. 30º - O Secretário  solicita a publicação do pedido da Licença Ambiental em jornal 

periódico regional e no Diário Oficial do Estado, por ser um documento necessário para a 

Licença Ambiental. 

 

Art. 31º - A Diretoria de Planejamento e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

elabora o Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras de Pavimentação e Drenagem, os 

Projetos deverão estar devidamente assinados e com as ARTs dos profissionais responsáveis 

anexos. 

 

Art. 32º - A Superintendência de Obras da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 

Serviços Urbanos  faz a juntada da documentação exigida pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA) por meio do Instituto Estadual  de  Meio Ambiente ( IEMA) para o 

Licenciamento Ambiental.  

 

Art. 33º - O processo para o Licenciamento Ambiental é protocolado na SEMA/IEMA. O 

processo pode ser consultado para verificar possíveis pendências. 

 

Art. 34º A SEMA/IEMA   após analisar o processo emite a Licença para a Solicitante, caso 

não conceda a Licença Ambiental a SEMA emite Parecer Técnico apontando as pendências 

constatadas no processo, a solicitante poderá realizar as correções necessárias e juntar ao 

processo para nova analise e parecer. 

 

 

Seção VI 

Da Fiscalização de Obras Públicas 

 

Art. 35º - O Secretário designa um fiscal para o acompanhamento da execução da obra ou 

serviço. 

 

Art. 36º - O Diretor Responsável pelo acompanhamento da Obra ou Serviço: entrega pasta 

contendo: cópia do contrato, planilha de acompanhamento da obra, memorial descritivo, 

Cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, empenho e ART de execução da empresa 

executora. 
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Art. 37º Compete ao Fiscal da Obra e/ou Serviços a manutenção de  Livro de Ocorrências (ou 

Diário de Obra) por ser uma importante fonte de consulta, quando se necessitar de análise do 

desempenho da fiscalização da obra naquilo que se refere às questões técnicas. 

 

Art. 38º - O fiscal  ao receber a Ordem de Serviço  deve  deslocar-se à obra para verificar se 

os serviços estão sendo executados conforme as exigências contratuais, normas e 

especificações aplicadas. Preenche o Diário de Obras e verifica o cronograma e a qualidade 

dos serviços executados de acordo com as normas técnicas; 

 

Parágrafo Único: Se não estiver adequada a condução dos serviços/obras, emitirá Notificação 

solicitando à contratada que faça as correções necessárias para sanar o problema; 

 

Art. 39º -  A contratada recebe a Notificação de irregularidades detectadas e solicitação das 

correções necessárias: 

I- Verifica quais os apontamentos que os fiscais fizeram sobre a obra/serviços; 

 

II- Se a empresa discordar dos apontamentos encaminha Ofício ao Diretor 

responsável justificando e ou esclarecendo os apontamentos feitos pelo fiscal. 

 

 III- O Diretor responsável analisará as justificativas apresentadas pela Contratada e o 

relatório realizado pelo fiscal (caso seja necessário, vai in loco verificar a obra) e, emitirá 

Relatório Técnico acatando ou não as justificativas apresentadas pela empresa, e envia uma 

copia à contratada e outra ao Secretário. 

 

III- Caso a contratada não concorde com o parecer do Diretor responsável, ela 

poderá requerer à reconsideração que será apreciada pelo Secretário, que poderá: 

 

a) acatar a defesa, mediante relatório técnico justificado; ou, 

 

  b) diante da gravidade dos apontamentos, requerer a Advertência à Empresa, 

Aplicação de Multas,  Rescisão Contratual   e outras previsões legais cabíveis. 

  

 V- Se a empresa acatar o relatório com as justificativas e seus apontamentos, procederá 

à execução das correções levantadas; 

 

Art. 40º  -  A contratante  executará as medições mensais e encaminhará ao Secretário de  

Obras, Infraestrutura  e Serviços Urbanos responsável pela execução, que fará a avaliação e 

submeterá a apreciação do Secretário – medição que será assinada pelo Fiscal e Secretário; 

 

Art. 41º - Elaborada a medição mensal, o diretor entregará uma via ao fiscal, uma ao C.A.F., e 

outra para a contratada; 
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Art. 42º- A contratada emitirá a nota fiscal relativa à medição mensal, as certidões de 

Regularidade Fiscal  e solicitando o pagamento  da referida medição.  

 

Art. 43º - A Secretaria de Finanças ao receber a nota fiscal e as certidões de Regularidade 

Fiscal e condições de habilitação, realizará os procedimentos para efetuar os pagamentos 

(confere se a NF está assinada, a medição, o contrato, o empenho, verifica se consta no 

processo a ART do Fiscal e da empresa executora, confere se na medição consta o relatório 

fotográfico), repetindo essa operação até o término da obra. 

 

Art. 44º. Após o Empenho, a Secretaria Solicitante, atesta os serviços para que a Tesouraria 

possa fazer a liquidação. 

 

Art. 45º.  Com esses procedimentos a Secretaria Municipal de Finanças por meio da 

Tesouraria  faz o pagamento ou quitação daquela medição da obra/serviço. 

 

Art. 46º. O processo de pagamento é enviado ao setor responsável pelo lançamento dos 

documentos no GeoObras; 

 

Art. 47º. Ao término do Contrato serão adotados procedimentos para recebimento provisório e 

posterior recebimento definitivo da obra ou serviço. 

 

Art. 48º. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra, pelo 

Gestor do Contrato  e pelo Secretário da pasta. 

 

 § 1º. Se em 90 (noventa) dias após o recebimento provisório não houver problemas 

com a obra executada, faz-se o recebimento definitivo (assinada pelo o fiscal, pelo Diretor 

responsável e pelo Secretário), e finalizando o processo de fiscalização com o recebimento 

definitivo da obra. 

 

 § 2º. O recebimento provisório e o definitivo, não eximem o responsável pela execução 

da Obra/Serviços, dos prazos de Garantia legal estabelecidos no art. 618 Código Civil, e 

Manual de Obras do CREA. 

 

Art. 49º -  A Secretaria Municipal de Finanças  procede o arquivamento do processo. 

 

Seção VII 

Das Medições e Pagamentos 

 

Art. 50º - A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para a 

liberação de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o contrato. 
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Art. 51º - Para o pagamento das medições da obra, deverá ser exigida pelo Setor Contábil  a 

comprovação do recolhimento do INSS e FGTS dos funcionários da obra e cópia da GFIP. 

 

Art. 52º - A fiscalização da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

do(s)  responsável(is) pela sua fiscalização conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal 

N.º 6.496/1977. 

 

Art. 53º - As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o Projeto Básico e a planilha 

do cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Art. 54º - As medições deverão ser solicitadas pela contratada, de acordo com o previsto no 

contrato. 

 

Art.55º - Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com o previsto no 

Projeto Básico, na planilha de cronograma físico-financeiro da obra e com os serviços 

realizados. 

 

Art. 56º - O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá 

manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

conforme dispõe o § 1º, art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

Art. 57º - O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá 

encaminhar relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências que venham a 

ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe 

o § 2º, art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

 

 

 

Marechal Floriano, ES, 17 de setembro de 2014 

 

. 
 
 
Antônio Lidiney Gobbi                                               Maria Aparecida Trarbach 
    Prefeito Municipal                                                                        Controlador Interno 
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Anexo 01 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS  

 

 

 

 

MARECHAL FLORIANO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para adequação e ampliação da unidade 

básica de saúde de Santa Maria. 

ABERTURA: 07/07/2014 às 09h00min. 

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal 

Floriano/ES. 

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao.pmmf@gmail.com e no site 

www.marechalfloriano.es.gov.br 

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8:00 às 17:00 hs. 

 

Marechal Floriano/ES, 18 de Junho de 2014. 

 

ENÉIAS MEES 

PRESIDENTE DA CPL 

 

 

 

 

 

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

O Município de Marechal Floriano/ES, através da Comissão permanente de Licitações, 

comunica aos interessados o resultado da TP N° 005/2014. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para adequação e ampliação da Unidade 

Básica de Saúde de Santa Maria. 

EMPRESA VENCEDORA: P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA – ME. 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 44.972,51 (quarenta e quatro mil, novecentos e 

setenta e dois reais e cinquenta e um centavos). 

 

Marechal Floriano/ES, 07 de Julho de 2014. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

mailto:licitacao.pmmf@gmail.com
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
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Anexo 02 -  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4259/2014 - SEMUS. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇAO E 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA. 

 

LICITANTE VENCEDORA: P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA – ME 

 

VALOR GLOBAL: R$ 44.972,51 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e hum centavos). 

 

DESPACHO:  

  Ciente da decisão proferida no TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014. 

  HOMOLOGO o resultado. 

  ADJUDICO o objeto. 

Proceda o serviço. 

Na sequencia, encaminhe-se à SEMAD para procedimentos Administrativos e Contábeis. 

 

Marechal Floriano/ES, 08 de Julho de 2014. 

 

ANTONIO LIDINEY GOBBI 

Prefeito Municipal 
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Anexo 03 - ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

Às nove horas do dia dez do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, presentes na Sala de 

Reuniões da Licitação da PMMF, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo 

Decreto nº 8.345 de 01 de Julho de 2014, como convidado o Servidor Municipal Srº Enéias 

Mees e os representantes das empresas, Sr° Eduardo Wilson Kiefer de RG n° 1.112.787 

SPTC/ES, Srª Gerusa Sotele de RG n° 1.948.688 ES, Sr° Djalma Coelho de RG n° 570.212 

SSP/ES e ainda na condição de ouvinte o Sr° Thiago Monteiro Bonatto de RG n° 1.688.582 

SSP/ES, reuniram-se para abertura do Processo Licitatório, sob a modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2014, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, DRENAGEM DO GRAMADO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO E PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 

COMUNIDADE DE VALE DO ESPERANÇA EM SOIDO DE BAIXO, conforme 

processo administrativo nº 1947/2014 - SEMEC. As licitantes participantes: LIDA 

TRANSPORTE LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ: 04.431.749/0001-44; 

SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA EPP, CNPJ: 08.770.658/0001-94 e M G P 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 09.417.814/0001-09; protocolaram 

tempestivamente os envelopes Habilitação e Proposta, conforme protocolos nºs 5884, 5883 e 

5882 respectivamente. O Presidente da Comissão solicitou aos presentes que rubricassem os 

envelopes e em prosseguimento deu-se à abertura do Envelope nº. 1 da Habilitação, 

colocando à apreciação os documentos neles contidos para rubricas e exames, sendo 

observado que a empresa M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME não apresentou 

a declaração de que o detentor dos atestados será o responsável pela execução do objeto em 

descumprimento ao item 9.1.3 alínea “c” do Edital, com relação à empresa LIDA 

TRANSPORTE LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME a mesma apresentou a certidão de 

falência e concordata vencida em descumprimento ao item 9.1.4 alínea “a” do Edital, com 

relação à empresa SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA EPP a mesma apresentou toda 

documentação solicitada no Edital; com relação à comprovação de enquadramento de 

microempresa, as empresas M G P e SÓ GRAMA apresentaram a documentação de 

comprovação de ME/EPP e a empresa LIDA apresentou a certidão de enquadramento da Junta 

Comercial vencida portanto não foi enquadrada na Lei 123/06. Assim, a Comissão decidiu por 

habilitar a empresa SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA EPP e inabilitar as empresas M G P 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME e LIDA TRANSPORTE LOCAÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA – ME pelos motivos apresentados acima, sendo que os representantes das 

empresas inabilitadas assinaram o respectivo termo de desistência de recurso o que 

possibilitou a abertura do Envelope nº 2 - Proposta Comercial que abertos, conforme mapa de 

apuração foi considerada vencedora, no menor preço global, a empresa SÓ GRAMA 

PAISAGISMO LTDA EPP, com o valor global de R$ 109.282,23 (cento e nove mil, 

duzentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), sendo que as demais concorrentes 

desistiram expressamente da interposição de recursos. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente Ata, que lida e de acordo, vai assinada 

pelos Membros da Comissão, Servidor Convidado e Representantes das empresas e Ouvinte 

presentes. 
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Anexo 04 - TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 
 
 
 
_____________________(nome da empresa)___________________, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº _______________________, por intermédio de seu representante legal infra-

assinado, impossibilitada de comparecer à sessão de abertura, DECLARA, como previsto no 

art. 43, III da Lei nº 8.666/93, que desiste expressamente do prazo de interpor recursos das 

decisões da Comissão Permanente de Licitações, no julgamento dos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, concordando integralmente com as referidas decisões e 

com o prosseguimento da Licitação – _________________________ nº _______________. 

 
 

Marechal Floriano/ES, _______ de _________________ de _______ 

 
 
 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

 
 

 


