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EDITAL DE CONVITE Nº 001/2021. 
Licitação com ampla participação. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0401/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de remoção e reassentamento 
de pavimentação, inclusive perdas em vias públicas (calçamento em paralelepípedo e blocos de 
concreto – bloquete), na sede e distritos do município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito 
Santo. 
MODALIDADE: Convite 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta - Empreitada Por Preço Global. 
REGÊNCIA: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
DATA E HORA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 05 de Fevereiro de 2021, até às 
08h00 (oito horas), horário oficial de Brasília-DF. 
LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Departamento de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. 
DATA E HORA DA ABERTURA E JULGAMENTO: Dia 05 de Fevereiro de 2021, às 08h00 
(oito horas). 
LOCAL DA REUNIÃO DE ABERTURA: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Mimoso do Sul, com sede à Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, 1º Pavimento, Sala 12, 
Centro, Mimoso do Sul-ES. 
 
A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, torna público que fará 
realizar a licitação acima indicada, tendo por finalidade a Contratação de pessoa jurídica 
para executar serviços de remoção e reassentamento de pavimentação, inclusive 
perdas em vias públicas (calçamento em paralelepípedo e blocos de concreto – 
bloquete), no município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, com o fornecimento de 
mão de obra e materiais, equipamentos e instalações provisórias necessárias por conta da 
empresa contratada, conforme Planilha, Cronograma Físico-Financeiro e memorial descritivo os 
quais integram este Edital, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão 
Permanente de Licitação, instituída através da Portaria nº 002/2021, publicada no Diário Oficial 
do Município de Mimoso do Sul, no dia 04.01.2021, em conformidade com os preceitos da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderão solicitar esclarecimentos 
relativos ao presente certame à Comissão Permanente de Licitação no horário das 7h às 11h e 
das 12h às 16h, de segunda à sexta-feira, por meio do Tel: (28) 3555.1367, ramal 217, ou pelo 
e-mail:licitacao@mimosodosul.es.gov.br, mediante confirmação do recebimento por parte da 
Comissão Permanente de Licitação. 
1.2. IMPUGNAÇÃO: Na forma do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, a impugnação ao Edital 
deve ser protocolada na Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, na Seção do Protocolo Geral da  
Prefeitura Municipal, direcionada à Comissão Permanente de Licitação com a indicação do Edital 
correspondente, nos dias e horários definidos no item anterior. 
1.3. SUBORDINAÇÃO: A presente licitação subordina-se integralmente e será regida pela Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 (republicada em 06.07.94), e, por critérios objetivos definidos 
neste convite, os quais não contrariam as normas e princípios estabelecidos nesses dispositivos  
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EDITAL - CONVITE Nº 001/2021. 
 

legais. Na hipótese de dúvidas supressões e acréscimos verificados neste instrumento, sempre 
prevalecerão os termos da lei.   
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo, a critério exclusivo da 
Administração, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro 
dia útil imediato, no mesmo local ou em outro a ser definido no ato. 
 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO:  
2.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para executar 
serviços de remoção e reassentamento de pavimentação, inclusive perdas em vias 
públicas (calçamento em paralelepípedo e blocos de concreto – bloquete), na sede e 
distritos do município de Mimoso do Sul, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 
equipamentos e instalações provisórias necessárias por conta da empresa contratada, conforme 
Planilha e Cronograma Físico-Financeiro, os quais integram este Edital. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Somente poderão participar deste Convite as empresas que atenderem a todas as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 
3.2. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Convite. 
3.3. Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 
imposta por órgão ou entidade que integre a Administração Pública do Município de Mimoso do 
Sul; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, 
imposta por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera da Federação; 
d) estejam sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, dissolução ou 
liquidação; 
e) se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 
3.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser 
como ouvinte. 
3.5. Os interessados, no dia, horário e local fixado neste Convite, deverão entregar os 
envelopes lacrados e distintos, com a seguinte identificação na parte externa: 
 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES 
(Nome da Empresa) 
Rua/Av 
Razão Social Completa do Licitante 
Ref. CONVITE Nº 001/2021 

 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES 
(Nome da Empresa) 
Razão Social completa do Licitante 
Ref. CONVITE Nº 001/2021 
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EDITAL - CONVITE Nº 001/2021. 
 

3.6. A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que 
apresentem seus documentos na ordem em que estão listados neste edital, 
devidamente numerados por páginas. 
3.7. Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
comissão. 
3.8. Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à 
Comissão de Licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas 
recebidas intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de 
terceiros. 
3.9. Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido 
postados os envelopes ou a entrega em local diferente do endereço indicado. 
3.10. Na(s) sessão (ões) pública (s) para recebimento dos envelopes dos documentos de 
habilitação e propostas comerciais, o proponente/representante deverá apresentar-se para 
credenciamento, junto a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
munido de documento que o credencie (vide modelo ANEXO III do Edital ou outro que 
comprove os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome 
da proponente) a participar deste certame e a responder pela licitante representada, devendo, 
apresentar cópias dos documentos de identidade ou outro documento que contenha 
foto do credenciado e do outorgante. 
3.10.1. Em todo caso, deverá ser apresentado, juntamente com a carta de credenciamento, 
cópia do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou última alteração consolidada), 
ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja comprovado que o 
signatário do credenciamento possui poderes expressos para firmá-lo.  
3.11. A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração 
pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao procedimento de licitação.   Na mesma oportunidade deverão 
ser apresentadas cópias dos documentos de identidade ou outro documento que 
contenha foto do credenciado e do outorgante da procuração, assim como o original ou 
cópia do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou última alteração consolidada), 
ou Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
3.12. No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 
pessoa por ela credenciada.  
3.13. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do 
credenciamento para ambas.  
3.14. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de 
abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado ou o sócio responsável pela 
empresa que será credenciado no ato da abertura da licitação. 
3.15. Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em 
separado e NÃO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ou de PROPOSTA COMERCIAL.  
3.16. A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas 
obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma. 
3.17. As empresas não convidadas que manifestarem interesse em participar desta licitação 
deverão estar cadastradas na Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul-ES, e poderão retirar o 
Edital com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da abertura dos envelopes, na forma do  
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art. 22, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.18. O LICITANTE DEVERÁ COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE Nº 01 
(DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO), A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: 
 
3.18.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas 
alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  
III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
3.18.1.1. Os documentos relacionados nos incisos "I" a "IV" deste subitem 3.18.1 
não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Convite. 
 
3.18.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
I.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ) regular; 
II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, válida da na data de realização desta 
licitação; 
III.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do domicílio tributário da licitante, válida da na data de realização desta licitação;  
IV.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, válida da na data 
de realização desta licitação;  
V. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, 
válida da na data de realização desta licitação; 
VI.  Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho 
(www.tst.jus.br), válida da na data de realização desta licitação. 
3.18.2.1.  Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
3.18.2.2. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se 
exige comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente 
para formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 
3.18.2.2.1. A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem 
alguma restrição; 

     3.18.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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3.18.2.2.3. O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período; 
3.18.2.2.4. Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, 
respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, 
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
3.18.2.2.5. Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar 
a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
3.18.2.2.6. O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão; 
3.18.2.2.7. A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena 
de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
3.18.2.2.8. Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 
 
3.18.3. QUALIFIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.18.3.1. Para a qualificação técnica o LICITANTE deverá apresentar: 
I.  Registro ou Inscrição da licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU, na situação de validade. 
II. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro técnico, profissional devidamente 
reconhecido pelo CREA, da área de engenharia civil, de nível superior, sendo o (a) engenheiro 
(a) civil detentor (a) de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, englobando a execução 
das parcelas de maior relevância e valor significativo, aqui definidas como PAVIMENTAÇÃO. 
 
3.18.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
I.  Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor 
da sede da pessoa jurídica licitante, válida da na data de realização desta licitação. 
 
Ia) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar 
data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão 
de abertura da licitação. 
Ib) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes 
neste Edital. 
 
3.18.5.  OUTRAS COMPROVAÇÕES PARA HABILITAÇÃO: 
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I. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, 
inciso XXXIII) – ANEXO IV. 
 
II.  Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração 
– ANEXO V. 
 
3.19. Todos os documentos exigidos neste edital, exceto a Certidão Simplificada expedida pela 
Junta Comercial, que somente será aceita com a data de emissão no exercício de 2021, que 
não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão válidos desde 
que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data fixada 
para o recebimento dos envelopes. 
 
3.20. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou fotocópia. 
Em caso de apresentação sob a forma de fotocópia simples, a sua aceitação ficará 
condicionada à apresentação do respectivo original, para que os membros da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul 
possam fazer a devida autenticação. 
 
3.21. Os documentos obtidos via INTERNET poderão ser apresentados em forma 
original ou cópia reprográfica simples. Entretanto, estarão sujeitos a verificação da 
autenticidade através de consulta realizada no site correspondente pela Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. 
 
3.22. Toda documentação apresentada deverá estar em vigência. 
 
3.23. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, a apresentação de 
documentos vencidos, ressalvados estes em casos assegurados em lei,  ou sua 
apresentação em desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação 
da licitante. 
 
3.24. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o nº do CNPJ e endereço respectivo, 
exceto documentos pessoais pertinentes aos sócios, representantes e profissionais do quadro 
da empresa. 
3.25. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
3.25.1. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 
em nome da matriz. 
3.26. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos neste Ato Convocatório e seus Anexos. 
3.27. A ausência de documento exigido no edital inabilitará a licitante, independentemente de 
enquadramento. 
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4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA 
OBRA E DAS MEDIÇÕES: 
4.1.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) 
meses, a contar do dia subsequente à sua publicação na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único 
do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
4.1.1. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, 
da Lei no 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
4.2.  PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: O prazo de execução da obra será de 10 (dez) meses, a contar 
do dia subsequente à data da emissão da Ordem de Serviço. 
4.2.1. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, 
da Lei no 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
4.3 .  DAS MEDIÇÕES: 
4.3.1.  Será elaborada pela CONTRATADA medição dos serviços executados, aplicando-se os preços  
unitários planilhados às quantidades medidas, que serão aprovadas e liberadas pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.  
 
5. DA PROPOSTA COMERCIAL:  
5.1. A proposta comercial, a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste 
edital, deverá apresentar os seguintes elementos: 
a) Preço (s) global (is) em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta licitação, 
observando as especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e 
demais condições previstas neste edital e seus anexos; 
b) Declaração de que no (s) preço (s) global (is) estão incluídas todas as despesas necessárias 
à perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão de obra, inclusive folgadores, 
encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e 
para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e 
manter a higiene e segurança dos trabalhos; 
c) Cronograma físico-financeiro da obra devidamente assinada por profissional registrado no 
CREA e pelo representante legal da empresa; 
d) Planilha orçamentária de Serviços e Quantidades, com indicação dos valores em reais, por 
item, respeitadas a planilha constante deste edital e seus anexos, devidamente assinada por 
profissional registrado no CREA e pelo representante legal da empresa; 
d.1)A planilha orçamentária terá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação da 
empresa no certame, ser apresentada na forma digitalizada (CD, PEN-DRIVE....).  
e) prazo de execução da obra é de 10 (dez) meses, contados da data da emissão da Ordem de 
Serviço; 
f) Prazo de validade da proposta comercial não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data 
prevista para abertura da licitação. 
5.2. A proposta comercial deverá ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada em todas 
as suas folhas, datada e assinada na última folha, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas que venham a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo. 
5.3. Os preços cotados terão como data base à fixada para entrega da proposta. 
5.4. Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do objeto 
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração e outros. 
5.5. O preço máximo atribuído à obra é de R$ 264.890,00 (Duzentos e sessenta e 
quatro mil, oitocentos e noventa reais). Será desclassificada a proposta que apresentar 
valor global superior ao fornecido pela Administração Municipal. 
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5.6. Para efeitos de cotação será permitido, no máximo, a utilização de 02 (duas) casas 
decimais. 
 
6. DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  
6.1. Para julgamento das propostas a Comissão de Licitação levará em consideração o MENOR 
PREÇO GLOBAL, ofertado, desde que atendidas todas as exigências deste convite.  
6.2. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste convite, nem preço 
ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.  
6.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestadamente 
inexequíveis, comparados com os preços de mercado. 
6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste convite. 
6.5. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Comissão poderá 
convocar todos os licitantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarem novas 
propostas.  
6.6. No caso de absoluta igualdade das propostas, o critério de desempate será o prescrito no § 
2º, inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
6.7. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, e será anulada 
por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, através de parecer escrito e 
devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes o direito de indenização.  
6.8. A Comissão de Licitação fará conferência dos preços apresentados. Verificando erro de 
cálculo ou de anotação no preenchimento, serão efetuadas as devidas correções. Para fins de 
rejeição, comparação e classificação da proposta de preço, o valor da proposta passará a ser, 
para todos os efeitos, aquele encontrado após estas correções, quer seja para mais, quer seja 
para menos. 
6.9. Não será permitida, em qualquer fase do processo, a inclusão posterior de documentos ou 
informações que deveriam constar originariamente da proposta. 
6.10. O resultado do julgamento da licitação será publicado no Diário Oficial do Município de 
Mimoso do Sul. 
 
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do seguinte recurso: 120 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – 001 – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – 120001.1545200033.037 – ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. -  ELEMENTO   DE    DESPESA: 
44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA: 0000332 –  FONTES DE RECURSO: 
15400000000 e 10010000000. 
 
8. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominal, até o 30º (trigésimo) dia, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura,  
devidamente atestada pelo Secretário, verificando-se, antes do pagamento, a comprovação de 
regularidade do cadastramento da contratada por meio de consulta às certidões equivalentes. 
8.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência  
contratual. 
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8.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado na proposta de preços, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou matriz. As Notas Fiscais 
deverão conter discriminação idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho. 
8.4. Caso os dados da Nota Fiscal/Fatura estejam incorretos, o contratante informará à 
contratada a esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo 
prazo para pagamento. 
8.5. Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a 
contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos 
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto contratado, conforme Instrução 
Normativa SRF nº 480/04, publicada no DOU de 29/12/04, e suas alterações. 
8.6. Não haverá a retenção prevista no item anterior na hipótese de a contratada ser optante 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei 
Complementar nº 123/06, ou se enquadrar na previsão contida no § 4º do art. 16 da mesma 
Lei. 
8.7. O pagamento só será liberado mediante a apresentação dos seguintes documentos à 
Municipalidade: 
8.7.1.  Nota Fiscal de serviços; 
8.7.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) de Execução - 1ª fatura;  
8.7.3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) de Fiscalização – 1ª fatura. 
 
9. DO REAJUSTAMENTO: 
9.1. O preço proposto será fixo e irreajustável.  

 
10. DO CONTRATO E DA CONTRATAÇÃO:  
10.1. O contrato, independentemente de transcrição, especificará o objeto, o prazo e as 
condições de prestação dos serviços, bem como a forma de pagamento dos preços pactuados. 
10.2. A empresa vencedora será convocada pela PMMS, por escrito, para assinatura do 
respectivo contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da convocação. Se 
esta não aceitar retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a PMMS poderá 
convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas previstas no artigo 87 
da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
10.3. A fiscalização da execução dos serviços será exercida pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos cabendo ao seu representante a anotação em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularidade das faltas ou defeitos observados. 
10.4. O contrato gerado em função desta licitação poderá ser alterado, com as devidas 
justificativas, nos casos: 
a – Unilateralmente pela PMMS: 
1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica dos seus objetivos; 
2. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos permitidos por Lei. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 

Departamento Municipal de Licitações e Contratos 

10 

____________________________________________________________________________________ 

Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50,  1º Pavimento,  Sala 12, Centro,  Mimoso do Sul – ES, Cep: 29.400-000  - Tel.: (28) 3555.1367 
CNPJ nº 27.174.119/0001-37    –         e-mail: licitacao@mimosodosul.es.gov.br-                  site: www.mimosodosul.es.gov.br 

 
 

 

EDITAL - CONVITE Nº 001/2021. 

 
b  – Por acordo das partes: 
1. Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 
2. Quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviços, bem como do 
modo de fornecimento, em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
3. Quando necessária à modificação de forma de pagamento, por imposição de circunstância 
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao Cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços; 
4. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 
hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
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. 
10.5. Se no contrato não houver sido contemplado preços unitários para obras ou serviços, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes respeitados os limites estabelecidos no 
item anterior. 
10.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da  
proposta, de  comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 
10.7.  Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a 
PMMS deverá restabelecer, por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
10.8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar parte da obra, serviços ou fornecimento, desde que haja anuência 
da PMMS. 
 

11. DOS RECURSOS: 
11.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação serão acolhidos 
nos termos do Capítulo V, artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
   
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:  
12.1. Executar a obra nos termos das especificações contidas no edital e seus anexos. 
12.2. Entregar os serviços contratados nos locais determinados e com as necessidades pelo 
contratante. 
12.3. Assumir inteira responsabilidade pelos itens entregues, de acordo com as especificações 
constantes do Termo de Referência e seus anexos, bem como da respectiva proposta, 
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor e a Legislação Ambiental. 
12.4. Fornecer ao contratante, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados 
de executar a obra contratada, indicando o número da carteira de trabalho, a data da 
contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado. 
12.5. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 
recebimento das faturas. 
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12.6. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 
necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
12.7. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra, sejam 
eles industriais ou domésticos, os quais deverão ser de qualidade comprovada. 
12.8. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura 
apresentada ao contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores 
correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como 
comprovação do pagamento dos encargos mencionados. 
12.9. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação 
Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os 
adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas 
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços. 
12.10. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do contrato, de tudo dando ciência 
ao contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
12.11. Submeter ao exame da fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços. 
12.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do contratante, por 
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho. 
12.13. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como dispor de equipamento, material e pessoal 
especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando 
as normas de higiene e segurança do trabalho. 
12.14. Dar atendimento às solicitações do contratante efetuadas somente pelos servidores 
autorizados. 
12.15.  Não efetuar nenhuma alteração na entrega dos serviços sem a prévia anuência do 
contratante. 
12.16.  Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
comerciais e fiscais. 
12.17. Permitir ao fiscal do contrato fiscalizar o objeto do contrato, que estiver sendo executado 
sob sua responsabilidade, o qual poderá sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer 
qualquer tipo    de   fornecimento   de   material que   não esteja de acordo com as normas,  
especificações e técnicas usuais, ou que atentem contrata a segurança dos usuários ou de 
terceiros. 
12.18. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas 
numeradas e rubricadas pela Fiscalização, no qual serão anotados diariamente os serviços que 
estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo 
empreiteiro e visadas pela Fiscalização. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do 
Contrato e das especificações de serviços. 
12.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 
12.20. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
Contrato, no prazo determinado. 
12.21. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que 
ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente. 
12.22. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer trabalho que não esteja sendo  
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executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros 
12.23. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem 
insatisfatórios. 
12.24. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos 
serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de 
infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros. 
12.25. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da 
Fiscalização. 
12.26. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos ou avarias causados por seus 
empregados ou prepostos aos eventuais equipamentos do contratante, bem como pelo 
desaparecimento dos mesmos, enquanto estiverem sob sua responsabilidade. 
12.27. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer dos itens a que está obrigada, sem prévio assentimento 
por escrito do contratante. 
12.28. Comunicar imediatamente ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam tomadas as providências necessárias à 
regularização. 
12.29. Em tudo agir segundo as diretrizes do contratante. 
12.30.  Apresentar relatório fotográfico mensal. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
13.1. Cumprir fielmente as disposições do contrato. 
13.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
13.3. Promover, por meio de servidor designado pelo contratante, o acompanhamento e a 
fiscalização da entrega dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, ao seu critério, exijam medidas corretivas 
13.4. Atestar as notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto contratado e o seu aceite. 
13.5. Documentar as ocorrências havidas. 
13.6. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 
interrupção na execução do Contrato. 
13.7. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos 
no Contrato. 
13.8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 
13.9. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados. 
13.10. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 
13.11. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a 
legislação em vigor. 
13.12. Rescindir o contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
13.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
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13.14. Zelar pelo cumprimento das obrigações da contratada relativas à observância das 
normas ambientais vigentes. 
13.15. Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do contrato, do Edital, da Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico-Financeiro. 
13.16. Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
13.17. Aplicar à contratada, caso necessário, as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis. 
 
14. DAS SANÇÕES: 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, o município de Mimoso do Sul, 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções: 
I. Advertência; 
II. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de 
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
III. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias. 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública  enquanto 
perdurarem  os   motivos    determinantes   da    punição   ou até que    seja  promovida  a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 
14.2. Ficarão impedidas de licitar e de contratar com o município de Mimoso do Sul, pelo prazo 
de até 2 (dois)  anos, garantido  o   direito  prévio  da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 
I. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 
II. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. Comportar-se de modo inidôneo; 
IV. Fizer declaração falsa; 
V. Cometer fraude fiscal; 
VI. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
14.3. A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 
descumprimento dos prazos e condições previstas neste edital. 
14.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei de Licitações e contratos Administrativos – 
Lei nº 8.666/93. 
14.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forma maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 
14.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o município de Mimoso do Sul, e declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora  
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juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
14.7. A recusa sem motivo justificado do convocado em aceitar ou retirar o termo de contrato 
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penalidades aludidas neste edital. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Os prazos de garantia das obras serão de acordo com o Código Civil Brasileiro para obras 
de engenharia. 
15.2. Estará sempre ressalvada a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul – ES, antes da 
adjudicação, o direito de, por despacho motivado do Secretário Municipal, de que se dará 
conhecimento aos licitantes revogar ou anular esta licitação.  
15.3. Os licitantes que apresentarem suas propostas se julgam de acordo com as normas 
estipuladas neste Convite. 
15.4. A obra objeto deste Convite abrange, dentre outros os seguintes encargos e obrigações: 
a) Fornecimento e manutenção pela contratada de um diário de ocorrências de mão de obra e 
equipamentos permanentes disponíveis, para lançamento a cargo da contratada e da 
fiscalização; 
b) Esclarecimentos quanto às dúvidas de caráter técnico serão atendidos pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
15.5. A não apresentação da documentação exigida implicará na inabilitação do licitante. 
15.6. Os casos omissos no presente Convite serão decididos pela Comissão de Licitação, com 
base na Lei Federal  nº  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
15.7. Qualquer pedido de informação em relação a eventuais dúvidas, deverá ser dirigido a 
Comissão de Licitação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 11h e das 12h às 16h. 
15.8. Fazem parte integrante deste Convite: 
15.8.1. Anexo I - Carta Resumo da Proposta de Preços (modelo); 
15.8.2. Anexo II - Termo de Referência; 
15.8.3. Anexo III - Credencial (modelo); 
15.8.4. Anexo IV - Declaração de atendimento ao inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal 
(modelo); 
15.8.5. Anexo V - Declaração de inexistência de impedimento de licitar (modelo); 
15.8.6. Anexo VI - Declaração de cumprimento das condições de habilitação para microempresa 
e empresa de pequeno porte ou equiparada (modelo); 
15.8.7 Anexo VII – Minuta de Contrato. 
15.8.8. Anexo VIII – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, 
e Composição Unitária de Custos.  
 

Mimoso do Sul-ES, 28 de Janeiro de 2021. 
 
 
 

Wayne de Melo Pelaes 
Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 002/2021 
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ANEXO I - CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO). 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 

LOCAL E DATA 
 
Referência: Proposta para execução de serviços de remoção e reassentamento de 
pavimentação, inclusive perdas em vias públicas (calçamento em paralelepípedo e blocos de 
concreto – bloquete), na sede e distritos do município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, 
objeto do Convite n° 001/2021 – PMMS. 
 
 
Prezados Senhores; 
 
1. Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sªs, a nossa proposta relativa ao Convite n° 
001/2021, em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos 
documentos do CONVITE. 
2. Nosso preço global para execução é o seguinte: 
R$ _________________ (___________________). 
3. A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua apresentação. 
4. Os pagamentos serão efetuados através de medições dos serviços executados, atestados pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e mediante apresentação de nota fiscal/fatura, em 
duas vias, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de sua apresentação. 
5. A Proposta de Preços apresenta orçamento conforme prevê o Convite da Licitação. 
6. O prazo de execução da obra é de até 10 (dez) meses, contados a partir da emissão da ordem de 
serviço. 
7. Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas neste Convite e seus 
anexos. 
8. Declaramos de que no (s) preço (s) global (is) estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 
realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão de obra, inclusive folgadores, encargos sociais, 
materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas 
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança 
dos trabalhos. 
9. Informamos que o (s) Sr. (s) ____________________________________ é (são) nosso (s) 
representante (s) credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V. Sª., tudo que se fizer 
necessário durante os trabalhos da Licitação. 
 
Atenciosamente 
 
Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
(Nome da Proponente) 
 
 
Anexos necessários à proposta de preços: 
1. Planilha Orçamentária (assinada pelo Representante Legal e Responsável Técnico); 
2. Cronograma Físico-Financeiro (assinado pelo Representante Legal e pelo Responsável Técnico). 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

I. DO OBJETO: 
1.1. Este documento tem por finalidade estabelecer condições a serem observadas na 
elaboração de EDITAL para licitar SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO EM 
PARALELEPÍPEDO E BLOCOS DE CONCRETO – BLOQUETE), na sede e distritos do 
município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo. 
 
II.  DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1. Os serviços, pessoal e equipamentos são os discriminados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
anexada a este TERMO DE REFERÊNCIA, onde sumariamente pode-se descrever: 
2.1.1. Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em vias públicas. 
2.1.2. Remoção e reassentamento de blocos de paralelepípedos, inclusive perdas em vias 
públicas. 
 
2.2. Cabe especificamente ao contratado: 
a) Executar os serviços, de acordo com as especificações, projetos e fiscalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
b) Fazer constar sinalização quando da execução da obra ao longo da via, evitando acidentes 
com veículos e pessoas; 
c) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 
devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) e com uniformes 
adequados; 
d) Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem 
como de todo o material necessário para a execução dos mesmos; 
e) Elaborar junto com a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos as 
notas de serviço, as medições dos serviços e o respectivo controle dos mesmos; 
f) Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer material 
necessário à execução dos serviços relacionados na ORDEM DE SERVIÇO a preços unitários 
previstos no ORÇAMENTO ESPECIFICAÇÃO do CONTRATO. 
 
III. DOS PRAZOS: 
3.1. O prazo para a execução dos serviços é de 10 (dez) meses, a contar do dia subsequente à 
data da emissão da Ordem de Serviço, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. 
 
IV. DA FORMA DE EXECUÇÃO: 
4.1. Os serviços serão executados mediante ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
4.2. A ORDEM DE SERVIÇO deverá ser NUMERADA e conter no MÍNIMO: 
a) SERVIÇO A SER EXECUTADO, sua especificação, local, posição, quantidade e prazo de 
execução (ou data para início e fim do serviço); 
b) Data, nome e assinatura do RESPONSÁVEL pela emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 
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V. DA EQUIPE TÉCNICA: 
5.1. A equipe técnica a ser alocada para a execução dos serviços deverá ser constituída no 
mínimo (basicamente) dos profissionais necessários à execução dos serviços constantes da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA da Administração Municipal, e pelo menos um ENGENHEIRO CIVIL, 
responsável pela execução dos serviços. 
 
VI. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
6.1. Será feita por medição, tendo por base o orçamento proposto pela empresa e integrante 
do contrato. Esta medição será feita após apresentação de RELATÓRIO contendo, no mínimo: 
a) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as 
eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 
b) Relação de equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação 
com a empresa, por atividade) e dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos no acompanhamento dos serviços; 
c) Corpo de medição relacionando todos os serviços realizados em cada trecho, a sua  
qualificação e especificação; 
d) A quantificação e o orçamento dos serviços realizados no período, de acorco com a planilha 
orçamentária do contrato; 
e) Regularidade fiscal e trabalhista. 
 
VII. DO TIPO DE LICITAÇÃO: 
7.1. A licitação originada deste “Termo de Referência” será a do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
VIII. DO REAJUSTAMENTO: 
8.1. O preço contratado será fixo e irreajustável. 
 
IX. DOS PREÇOS: 
9.1. São os constantes da Planilha Orçamentária integrantes deste “Termo de Referência”, a 
REFERÊNCIA: DER-ES –  DATA BASE: NOVEMBRO/2019. 
 
X. DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
10.1. A FISCALIZAÇÃO da obra será feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos. 
 
XI. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
11.1. Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS a ser 
dada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos após tomar conhecimento oficial do 
ENGENHEIRO responsável pela execução dos serviços. 
 
XII. ANEXOS 
12.1. Planilha Orçamentária; 
12.2. Cronograma Físico-Financeiro 
12.3. Memorial Descritivo. 
12.4. Composição de Custos. 
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ANEXO III – CREDENCIAL (MODELO) – CONVITE Nº 001/2021. 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa________________ (nome 

da Empresa) ___________, vem pela presente informar que designamos o (a) Senhor  (a) 

___________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o Nº 

__________________, para acompanhar o certame regido pelo EDITAL DE CONVITE Nº 

001/2021, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar 

qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: 
Este instrumento deverá ser com firma reconhecida. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO). 

 
 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE Nº 001/2021. 

 
 
 
 
 

A _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________________________________, sediada na (endereço completo), declara, sob 
as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, 
consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, que NÃO TEM, em 
seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos. 
 
Município – UF, data. 
 
 
________________________________________________________ 
Nome, Cargo e Assinatura do Responsável Legal 
Carimbo do CNPJ  
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR (MODELO). 

 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE Nº 001/2021. 
 

 

 

A ______________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_____________________________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da 
lei, que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de 
quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer 
Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal direta ou indireta bem como, 
se obriga a declarar a superveniência de fato impeditiva da Habilitação. 
 

Município – UF, data. 
 
 
________________________________________________________ 
Nome, Cargo e Assinatura do Responsável Legal 
Carimbo do CNPJ  
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS (MODELO) 

 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE Nº 001/2021. 

 
 
 

A empresa ___________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _____________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
____________________________________________________, inscrito no RG sob o nº 
__________________ _______________, e no CPF sob o nº 
_______________________________________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) ou equiparadas, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  
 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo). 
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar 
o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, 
estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também 
sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
 
Município – UF, data. 
 
 
________________________________________________________ 
Nome, Cargo e Assinatura do Responsável Legal 
Carimbo do CNPJ  
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ANEXO VII-  MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº    /______ 
PROCESSO Nº 0401/2021. 
CONVITE Nº 001/2021. 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  E A 
EMPRESA ____________________, NA FORMA A SEGUIR. 

 
O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.174.119/0001-37, por seu órgão 
administrativo, a Prefeitura Municipal, com sede à Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, Centro, 
Mimoso do Sul-ES, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PETER 
NOGUEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, dentista, inscrito no CPF nº 110.524.217-09 e no 
RG sob o nº 3030106-SPTC, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 172, Centro, Mimoso 
do Sul, CEP: 29.400-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
_________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________________________,  localizada à 
__________________________________________________________, neste ato representada 
pelo (a) SR. (A)________________________________, ______________________ 
(nacionalidade), ______________________ (estado civil), ____________________________ 
(profissão), inscrito (a) no CPF sob o nº ______________________, residente e domiciliado (a) 
________________________________________________________, doravante denominado 
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, de acordo com os termos do Convite nº 
001/2021, parte integrante deste Contrato independente de transcrição, com a Proposta 
apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que será regido pelas 
cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. Constitui o objeto deste instrumento a contratação de empresa de engenharia para 
executar a RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (reforma de 
calçamento em paralelepípedo e blocos de concreto – bloquete), na sede e distritos 
do município de Mimoso do Sul, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 
equipamentos e instalações provisórias necessárias por conta da empresa contratada.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO, DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DAS MEDIÇÕES: 
2.1. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato a ser firmado será de 12 
(doze) meses, a contar do dia subsequente à sua publicação na imprensa oficial, nos termos do 
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
2.1.1. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 
57, §1º, da Lei no 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
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2.2.- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: O prazo de execução da obra será de 10 (dez) 
meses, a contar do dia subsequente à data da emissão da Ordem de Serviço. 
2.2.1. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 
57, §1º, da Lei no 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
 
2.3 . DAS MEDIÇÕES: 
2.3.1. Será elaborada pela CONTRATADA medição dos serviços executados, aplicando-se os 
preços unitários planilhados às quantidades medidas, que serão aprovadas e liberadas pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:     
3.1. Pela execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o preço de R$ ____________________ (_______________________). 
3.2. Os pagamentos serão efetuados através de medições dos serviços executados, atestados 
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e mediante apresentação de nota 
fiscal/fatura, em duas vias, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
apresentação; e 
3.3. Só serão liberados mediante a apresentação dos seguintes documentos à Municipalidade:  
3.3.1.  Nota Fiscal de serviços; 
3.3.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) de Execução - 1ª fatura;  
3.3.3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) de Fiscalização – 1ª fatura; 
3.3.4. Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:  
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso 
orçamentário: 120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – 001 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – 120001.1545200033.037 – 
ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. -  
ELEMENTO   DE    DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA: 0000332 –  
FONTES DE RECURSO: 15400000000 e 10010000000. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS E DA MÃO DE OBRA:   
5.1. Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a contratada deverá utilizar 
pessoal próprio, mão de obra especializada, ferramental próprio e adequado, dentro dos 
padrões de segurança, sempre com o acompanhamento de engenheiro responsável. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES: 
6.1 Caberá a contratada a responsabilidade de utilizar pessoal devidamente registrado, recolher 
todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes,  
resultantes  da  execução do presente   Contrato,   sendo   que  a  inadimplência  de    tais  
obrigações, não  transfere  ao   contratante   a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como 
tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros. 
6.2. A contratada na execução do contrato, poderá sem prejuízo de sua responsabilidade 
contratual e legal, subcontratar parte da obra com anuência prévia do contratante. 
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6.3. A contratada é obrigada 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 materiais empregados. 
6.4.  A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal. 
6.5. A contratada deverá manter no local dos serviços, em tempo integral, um técnico 
responsável, bem como um preposto, aceito pelo contratante para representá-la na execução 
do Contrato. 
6.6. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o entulho 
e restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados pela contratada. 
6.7. Caberá a contratada: 
6.7.1. Apresentar de relatório fotográfico mensal. 
6.7.2. Apresentar planilha de ponto diário. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL: 
7.1. O contratante poderá declarar rescindido este Contrato, com base em falta da Contratada, 
independentemente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 
7.1.1.  Paralisação e/ou abandono da obra por mais de cinco dias consecutivos, sem que haja 
uma causa devidamente justificada.  
7.1.2. Concordata, falência ou dissolução da empresa. 
7.1.3. Não conclusão dos serviços dentro dos prazos determinados, sem a ocorrência de motivo 
justificado. 
7.1.4. Transferência do objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa autorização do 
Contratante. 
7.1.5. As demais sanções em caso de inadimplência e rescisão contratual, são aquelas definidas 
nos artigos 77 a 80 da Lei n°  8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:  
8.1. A contratada ficará sujeita as penalidades previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, aplicará a exclusivo do critério da 
Administração, quantidades conforme descrito nos subitens seguintes. 
8.2. Por dia de atraso para o início dos serviços, multa diária no valor equivalente a 0,1% (zero 
vírgula um por cento) do valor contratual. 
8.3. Pela falta de equipamentos necessários à execução dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero 
vírgula um por cento) do valor contratual, por ocorrência. 
8.4. Por falta de pessoal necessário à execução dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero vírgula 
um por cento) do valor contratual, por ocorrência. 
8.5. Por atraso no fornecimento dos itens, multa de até 1,0% (um por cento) do valor do item, 
por dia. 
8.6. Por não cumprimento de cláusula do contrato, multa de até 20,0% (vinte por cento) do 
valor contratual. 
8.7. Poderá a Prefeitura Municipal, a critério da fiscalização na eventualidade de quaisquer 
irregularidades, expedir notificação escrita à contratada, para que regularize os trabalhos, antes 
da aplicação das penalidades previstas. 
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8.8. Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas 
utilizando IGP-M/FGV como índice das penalidades previstas. 
8.9. As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada, serão 
deduzidas dos pagamentos efetuados. 
8.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades estabelecidas para o não cumprimento do 
contrato. 
 
CLÁUSULA NONA -  DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
9.1. A execução das obrigações contratuais integrantes desta licitação será fiscalizada através  
do Servidor Público ____________, Matrícula _______, vinculado a Secretaria Municipal de 
______, com autoridade para exercer, como representante da Administração, toda e qualquer 
ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, objetivando 
garantir sua qualidade e conformidade com o objeto deste. 
9.2. O Fiscal será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, 
registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, 
emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à contratada para 
correções. 
9.3. A fiscalização do contratante terá livre acesso ao local da obra, devendo a contratada 
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas 
atribuições. 
9.4. É vedado ao contratante e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 
empregados da contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 
indicados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  
10.1. Após a conclusão de todos os serviços, verificar-se-á o recebimento provisório da obra, 
mediante Termo assinado pelas partes. O Termo definitivo será assinado 30 (trinta)  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. 
10.2. 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. Na hipótese de não terem sido lavrados os Termos de recebimento provisório e definitivo 
dos serviços, nos prazos reputar-se-ão como realizados os serviços, desde que comunicados ao 
contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a seu término. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO MEIO AMBIENTE: 
11.1. A contratada deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança. 
11.2. A contratada fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação 
da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes. 
11.3. São de inteira responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para o contratante: 
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a) A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos 
termos definidos pelo órgão fiscalizador; 
b) As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades de fiscalização do meio-
ambiente. 
11.4. Eventuais multas e  qualquer  outro  custo  ou  encargo  relativo às obrigações previstas 
nesta cláusula, se suportados pelo contratante, serão descontados dos pagamentos devidos à 
contratada ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
12.1. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: 
13.1.  O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Município de Mimoso 
do Sul, Espírito Santo, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO: 
14.1. Este Contrato está vinculado aos preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e ao 
Processo Licitatório – Convite nº 001/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1.  Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e serão 
objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:   
16.1. Fica eleito pelas partes, o Foro da Comarca de Mimoso do Sul/ES, para dirimir qualquer 
dúvida oriunda do presente Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 
teor na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
Mimoso do Sul (ES), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 
Representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal 
PETER NOGUEIRA DA COSTA 
Contratante                        
 
EMPRESA 
Representada pelo (s) Sr. (a) 
Contratada 
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO PARC.

4 RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

4.1 42504
Remoção e reassentamento de blocos de concreto, 

incluisve perdas em Vias Urbanas
m²       1.000,00            52,17 52.170,00      

4.2 42506
Remoção e reassentamento de blocos de 

paralelepipedos, incluisve perdas em Vias Urbanas
m²       4.000,00            53,18 212.720,00    

 Subtotal 264.890,00    

TOTAL GERAL  R$  264.890,00 

BDI = 29,63%

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DER - ES - Data Base: Novembro / 2019

Obra:  REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS PÚBLICAS ( CALÇAMENTO EM 

PARALELEPÍPEDO e BLOCOS DE CONCRETO - BLOQUETE).

Local: Sede e Distritos - Mimoso do Sul

Evandro José Campos

CREA nº13.390/D-ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Mimoso do Sul / ES, 13 de janeiro de 2021



VALOR DA OBRA   

E       % FÍSICO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

264.890,00            26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          

100,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

264.890,00            26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          26.489,00          

26.489,00          52.978,00          79.467,00          105.956,00        132.445,00        158.934,00        185.423,00        211.912,00        238.401,00        264.890,00        

100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Mimoso do Sul / ES, 13 de janeiro de 2021

Evandro José Campos

CREA nº13.390/D-ES

ANDAMENTO EM MESES

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

% SIMPLES

% ACUMULADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra:  REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS PÚBLICAS ( CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO e BLOCOS DE CONCRETO - 

BLOQUETE).

Local: Sede e Distritos - Mimoso do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

4
RECONSTITUIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:  REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS PÚBLICAS ( 
CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO e BLOCOS DE CONCRETO - BLOQUETE).
Local: Sede e Distritos - Mimoso do Sul

RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Remoção e reassentamento de blocos de concreto, incluisve perdas em Vias Urbanas

Remoção e reassentamento de blocos de paralelepipedos, incluisve perdas em Vias Urbanas

Remoção e reassentamento de blocos de concreto, incluisve perdas em Vias Urbanas
Constitui o serviço a execução de recuperação da via pública devido ao uso cotidiano, sendo danificado ao tempo de uso, bem como

ao tempo atmosférico, fatos estes que danificam o calçamento. Após a identificação da necessidade aplica-se ao local a medida que

será executado em metros quadrados, com a remoção e reassentamento de blocos de concreto, com os materiais necessários, bem

como as perdas ali indentificadas. O valor unitário se atribui a tabela de referência do DER-ES, com a data base de Novembro-2019.

As perdas definidas nos serviços, tratam dos seguintes materiais necessários: Areia grossa e blocos para pavimentação

intertravado com igual espessura de 10 cm e resistência de 35 MPa.

Remoção e reassentamento de blocos de paralelepipedos, incluisve perdas em Vias Urbanas

Constitui o serviço a execução de recuperação da via pública devido ao uso cotidiano, sendo danificado ao tempo de uso, bem como

ao tempo atmosférico, fatos estes que danificam o calçamento. Após a identificação da necessidade aplica-se ao local a medida que

será executado em metros quadrados, com a remoção e reassentamento de blocos de paralelepipedos, com os materiais necessários,

bem como as perdas ali indentificadas. O valor unitário se atribui a tabela de referência do DER-ES, com a data base de Novembro -

2019. As perdas definidas nos serviços, tratam dos seguintes materiais necessários: Areia grossa e Paralelepípedos de pedra.

Rejuntamento.

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O intervalo entre uma e outra

operação, fica a critério da Fiscalização; entretanto deverá acompanhar de perto o rejuntamento, principalmente, em regiões chuvosas

ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calçamento já assentado, porém ainda não fixado e protegido pelo rejuntamento.

Mimoso do Sul / ES, 13 de janeiro de 2021

Evandro José Campos

CREA nº13.390/D-ES



DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 24/06/2020 - 18:48

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Referencial de Preços Novembro 2019 com desoneração Data base: 30/11/2019

Serviço: 42504   Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou
equivalente

30032 1,0000 0,1000 0,9000 179,35 60,88 72,72

(A)Total: 72,72

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Calceteiro 20035 1,24 128,33 13,31 1,0000 13,31
Encarregado de pavimentação 20065 2,26 128,33 24,27 0,5000 12,13
Servente 20002 1,00 128,33 10,74 3,0000 32,22

(B)Total: 57,66

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 2,88
(C)Total: 2,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,26
(D) Produção da Equipe 4,1500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,11

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia grossa jazida com carregamento mecânico 10109 m3    62,92 0,0500 3,14
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10
cm, resistência 35 MPa

10268 M2    50,03 0,1000 5,00

(F)Total: 8,14

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.
mecânico

1026 t     0,703XP + 0,733XR + 2,933 0,00 0,0750 0,00

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm 1607 t     0,703XP + 0,733XR + 2,933 0,00 0,0240 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,25
BDI:29,63% 11,92

Preço Unitário Total 52,17

Descrições:

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES



DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 24/06/2020 - 18:48

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Referencial de Preços Novembro 2019 com desoneração Data base: 30/11/2019

Serviço: 42505   Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Calceteiro 20035 1,24 128,33 13,31 0,2500 3,32
Servente 20002 1,00 128,33 10,74 1,0000 10,74

(B)Total: 14,06

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 0,70
(C)Total: 0,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,76
(D) Produção da Equipe 0,9200

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,04

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,04
BDI:29,63% 4,75

Preço Unitário Total 20,79

Descrições:

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES



DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 24/06/2020 - 18:48

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Referencial de Preços Novembro 2019 com desoneração Data base: 30/11/2019

Serviço: 42506   Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou
equivalente

30032 1,0000 0,1000 0,9000 179,35 60,88 72,72

(A)Total: 72,72

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Calceteiro 20035 1,24 128,33 13,31 1,0000 13,31
Encarregado de pavimentação 20065 2,26 128,33 24,27 0,5000 12,13
Servente 20002 1,00 128,33 10,74 3,0000 32,22

(B)Total: 57,66

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 2,88
(C)Total: 2,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,26
(D) Produção da Equipe 4,1500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,11

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia grossa jazida com carregamento mecânico 10109 m3    62,92 0,0500 3,14
Paralelepípedo de pedra (milheiro) 10298 MIL   1.285,71 0,0045 5,78

(F)Total: 8,92

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.
mecânico

1026 t     0,703XP + 0,733XR + 2,933 0,00 0,0750 0,00

Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro) 1610 t     0,703XP + 0,733XR + 2,933 0,00 0,0281 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,03
BDI:29,63% 12,15

Preço Unitário Total 53,18

Descrições:

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES


