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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONVITE  FMS Nº 003/2020. 

Licitação destinada à participação. 
 
 

PROCESSO  Nº: 2373/2020. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para executar a obra de REFORMA DO PRÉDIO DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POÇO DANTAS – CONCEIÇÃO II, localizado no Distrito 
de Conceição do Muqui – Mimoso do Sul-ES. 
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: 08 de Outubro de 2020,  até às 
14h00 (quatorze horas). 
LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Departamento de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. 
DATA E HORA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 08 de Outubro de 2020,  às 14h00 
(quatorze 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. 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
por sua Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria nº 002/2020, 
publicada no Diário Oficial do Município de Mimoso do Sul,  no dia 02.01.2020, doravante 
denominado FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS, com sede à Rua Espírito Santo, 94, 
Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo menor preço global,  
conforme processo nº  2373/2020, objetivando a contratação de pessoa jurídica para executar 
a obra de REFORMA DO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POÇO DANTAS 
– CONCEIÇÃO II, localizado no Distrito de Conceição do Muqui – Mimoso do Sul-ES,  
com  o fornecimento de mão de obra e materiais,  equipamentos e instalações provisórias 
necessárias por conta da empresa a ser contratada,  na forma de execução indireta, sob regime 
de empreitada por preço global. O certame será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores,  bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas 
no presente Edital. 
 
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 de 7h às 13h,  
de segunda à sexta-feira, por meio do Tel: (28) 3555.1333, ramal 217,  ou do e-
mail:licitacao@mimosodosul.es.gov.br, mediante confirmação do recebimento por parte da 
Comissão Permanente de Licitação. 
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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),  por  critérios objetivos 
definidos neste convite, os quais não contrariam as normas e princípios estabelecidos nesses 
dispositivos 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 empresa de engenharia para 
executar a obra de REFORMA DO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POÇO 
DANTAS – CONCEIÇÃO II, localizado no Distrito de Conceição do Muqui – Mimoso do 
Sul-ES,  com  o fornecimento de mão de obra e materiais,  equipamentos e instalações 
provisórias necessárias por conta da empresa a ser contratada,  conforme Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro,  Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo e 
Especificação Técnica, Composição Unitária de Custos e Projetos,  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. Esta licitação é destinada a AMPLA PARTICIAÇÃO, ou seja, podem participar tanto 
microempresas e empresas de pequeno porte quanto empresas de médio e grande porte. 
3.4. 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. 
 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

3 

 

Rua Espírito Santo, 94, Centro,   Mimoso do Sul – ES, Cep: 29.400-000    -     Tel: (28) 3555.1652                                  
    CNPJ nº  10.551.277/0001-66    -   e-mail:saude@mimosodosul.es.gov.br   - site: www.mimosodosul.es.gov.br 

 

 

 
EDITAL CONVITE FMS Nº 003/2020. 

 
3.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser 
como ouvinte. 
3.6. 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 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL-ES 
(Nome da Empresa) 
Rua/Av 
Razão Social Completa do Licitante 
Ref. CONVITE  FMS Nº 003/2020 

 
ENVELOPE Nº  02 - PROPOSTA COMERCIAL 
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL-ES 
(Nome da Empresa) 
Razão Social completa do Licitante 
Ref. CONVITE FMS Nº 003/2020 
 
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 sugerido 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  
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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 
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. A comprovação da prova de regularidade junto à Fazenda Nacional não será exigida  
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para habilitação e efetivação da contratação durante o período de estado de calamidade pública 
nacional decorrente do novo coronavírus, posteriormente a Administração exigirá apresentação 
da referida comprovação; 
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; 
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. 
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3.18.3. QUALIFIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.18.3.1. Para a qualificação técnica o LICITANTE deverá apresentar: 
I.  Registro ou Inscrição da licitante e de seu responsável técnico no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU da região da 
sede da empresa, na situação de validade. 
II.  Declaração de que tem conhecimento pleno do  local e das condições em que deverão ser 
executados os serviços – ANEXO IV (modelo sugerido). 
 
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: 
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 V (modelo sugerido). 
II.  Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com o Fundo 
Municipal de Saúde – ANEXO VI (modelo sugerido). 
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 2020,  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 repográfica 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. 
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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. 
 
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 
150 (cento e cinquenta) dias,  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 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
4.2.  PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: O prazo de execução da obra será de 120 (cento e 
vinte) dias, a contar do dia subsequente à data da emissão da Ordem de Serviços. 
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; 
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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 120 (cento e vinte) dias, 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 a 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$ 123.693,50 (Cento e vinte e três mil, 
seiscentos e noventa e três reais, cinquenta centavos). Será desclassificada a proposta 
que apresentar valor global superior ao fornecido pela Administração Municipal. 
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 
inexeqüíveis, 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,  
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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: 080 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE – 007 – INVESTIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE – 
080007.1030100113.019  – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSF’S E UNIDADES DE 
SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA: 0000091 
– FONTE DE RECURSOS: 12140000000. 
 
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 Nora Fiscal/Fatura,  
devidamente atestada pela Secretária, 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. 
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. 
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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 pelo FMS, 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, o FMS 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 pelo FMS: 
1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica dos seus objetivos; 
2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos permitidos por Lei. 
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 do Fundo Municipal de Saúde 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 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 
extraordinária e extracontratual. 
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   
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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, o 
FMS 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 
do FMS . 
 
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. 
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 durante a execução dos serviços. 
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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 
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. 
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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. 
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. 
13.18. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto contratado e o seu aceite. 
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14. DAS SANÇÕES: 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, o Fundo Municipal de Saúde 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 o Fundo Municipal de Saúde de 
Mimoso do Sul  enquanto perdurarem  os   motivos    determinantes   da    punição   ou até 
que    seja  promovida  a reabilitaçãoperante 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 Fundo Municipal de Saúde 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 pelo Fundo Municipal de Saúde, 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 Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, e declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde poderão ser aplicadas à 
licitante vencedora 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. 
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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 o Fundo Municipal de Saúde 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. 
155. 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 de  7 às 13 horas. 
15.8. Fazem parte integrante deste Convite: 
15.8.1. Anexo I – Carta Resumo da Proposta de Preços (modelo sugerido); 
15.8.2. Anexo II –   Termo  de Referência; 
15.8.3. Anexo III – Credencial (modelo sugerido); 
15.8.4. Anexo IV - Declaração de que tem conhecimento pleno do local e das condições em que 
deverão ser executados os serviços (modelo sugerido); 
15.8.5. Anexo V - Declaração de atendimento  ao inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal 
(modelo sugerido); 
15.8.6. Anexo VI - Declaração de inexistência de impedimento de licitar (modelo sugerido); 
15.8.7. Anexo VII -  Declaração de cumprimento das condições de habilitação para 
microempresas e empresas de pequeno porte (modelo sugerido); 
15.8.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato. 
15.8.9. Anexo IX – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro,  Memorial de Cálculo, 
Memorial Descritivo e Especificação Técnica, Composição Unitária de Custos e Projetos. 
 
 
 

Mimoso do Sul-ES, 29 de Setembro de 2020. 
 
 
 

ALMIRA XAVIER DA SILVA 
Presidenta da Comissão de Licitação 

Portaria nº 002/2020 
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ANEXO I - CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO SUGERIDO). 

 
 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE FMS Nº 003/2020. 
 

LOCAL E DATA 
 
 
Referência: Proposta para executar a obra de REFORMA DO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POÇO 
DANTAS – CONCEIÇÃO II, localizado no Distrito de Conceição do Muqui – Mimoso do Sul-ES,  objeto do Convite Fms  
n° 003/2020 – PMMS. 
 
 
Prezados Senhores; 
 
1. Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sªs, a nossa proposta relativa ao Convite Fms  
n° 003/2020, 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 Saúde e 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 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão 
da ordem de serviço. 
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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) 
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ANEXO II -  TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa de engenharia para executar a obra de REFORMA DO PRÉDIO 
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POÇO DANTAS – CONCEIÇÃO II, localizado no 
Distrito de Conceição do Muqui – Mimoso do Sul-ES,   com  o fornecimento de mão de 
obra e materiais,  equipamentos e instalações provisórias necessárias por conta da empresa a 
ser contratada. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1. Os serviços, pessoal e equipamentos são os discriminados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
2.2. Cabe especificamente a contratada: 
2.2.1. Executar os serviços, de acordo com as especificações, projetos e fiscalização da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
2.2.2. Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução da obra a logomarca do 
FMS; 
2.2.3. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 
devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) e com uniformes 
adequados; 
2.2.4. Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem 
como de todo o material necessário para a execução dos mesmos; 
2.2.5. Elaborar junto com a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos as 
notas de serviço, as medições da obra e o respectivo controle da mesma; 
2.2.6. 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 na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do CONTRATO. 
 
3. FORMA DE EXECUÇÃO: 
3.1. Os serviços serão executados mediante ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
3.2. A ORDEM DE SERVIÇO deverá ser NUMERADA e conter no MÍNIMO: 
3.2.1. SERVIÇO A SER EXECUTADO, sua especificação, local, posição, quantidade e prazo de 
execução (ou data para início e fim do serviço); 
3.2.2. Data, nome e assinatura do RESPONSAVEL pela emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 
3.3. A contratada obriga-se a atender todos os pedidos efetuados pelo contratante durante a 
vigência do contrato. 
3.4. Deverá ser emitida nota fiscal/fatura correspondente aos serviços executados. 
3.5. A obra deverá ser entregue em conformidade com a legislação pertinente vigente. 
 
4. RECEBIMENTO DA OBRA: 
4.1. O recebimento e a aceitação da obra obedecerão ao disposto no art. 73, inciso II e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93. 
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4.2. O recebimento da obra dar-se-á pelo servidor designado pelo Secretário, acompanhado da 
assinatura o canhoto da nota fiscal/fatura ou documento equivalente e observará os seguintes 
critérios: 
I. Verificação dos serviços executados em conformidade com as especificações constantes do 
objeto; 
II. Caso satisfatórias as verificações acima, será dado o ateste na nota fiscal/fatura. Caso 
contrário, lavrar-se-á um “Termo de Recusa” , no qual consignar-se-ão desconformidades com 
as especificações. Nesta hipótese, o serviço recebido insatisfatório será rejeitado, devendo ser 
refeito/corrigido antes do início das atividades do contratante, quando realizar-se-ão novamente 
as verificações, conforme inciso acima. 
III. Caso a correção não ocorra ou caso o novo serviço também seja rejeitado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de sanções. 
IV. Os custos da correção dos serviços decorrentes da rejeição correrão exclusivamente as 
expensas da contratada. 
V. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pelo perfeito desempenho dos 
serviços entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quanto da fruição 
dos mesmos. 
4.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, a execução em desacordo com este Termo 
de Referência. 
  
5. 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  
5.2. ORÇAMENTÁRIA da Administração Municipal, e pelo menos um ENGENHEIRO CIVIL, 
responsável pela execução dos serviços. 
 
6. 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 (2 vias) contendo, no 
mínimo: 
6.1.1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado e justificando as 
eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 
6.1.2. 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; 
6.1.3. Corpo da medição relacionando todos os serviços realizados em cada trecho, a sua 
qualificação e especificação; 
6.1.4. A quantificação e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a 
planilha orçamentária do contrato. 
 
7. TIPO DE LICITAÇÃO: 
7.1. A licitação originada deste “Termo de Referência” será a do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
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8. PREÇOS: 
8.1. São os constantes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA integrantes deste “Termo de Referência”, 
a preços de  FEVEREIRO/2020 – TABELA CUSTOS LABORC/CT-UFES PADRÃO DER. 
 
9. FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
9.1. A FISCALIZAÇÃO da obra será feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
10. INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
10.1. 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. 
 
11. GARANTIAS: 
11.1. Todos os itens fornecidos deverão possuir garantia e padrão de segurança atinentes às 
normativas vigentes. 
 
12. ANEXOS: 
a) Planilha Orçamentária; 
b) Cronograma Físico-Financeiro; 
c) Memorial de Cálculo; 
d) Memorial Descritivo e Especificação Técnica; 
e) Projetos. 
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ANEXO III - CREDENCIAL (MODELO SUGERIDO). 

 

 

 

 

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 FMS Nº 

003/2020, 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 CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA 
OBRA (MODELO SUGERIDO). 

 
 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE FMS Nº 003/2020. 
 
 
 
 
A Empresa ______________________________( Razão Social da Licitante), através da 
presente, declara para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as condições de 
execução dos serviços, tendo pleno conhecimento de todas as informações e dificuldades para 
o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a 
situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere ao Convite Fms nº 
020/2020. 
 
 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
 
 
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 
 
 
___________________________________________________________ 
Nome, Cargo e Assinatura do Responsável Legal 
Carimbo do CNPJ  
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO  AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO SUGERIDO). 

 
 
 
 

AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE FMS Nº 003/2020. 

 
 
 
 

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 VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR  
(MODELO SUGERIDO). 

 
 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE FMS Nº 003/2020. 
 

 

 

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 VII -  DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(MODELO SUGERIDO) 

 
 
 

AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
CONVITE FMS Nº 003/2020. 

 
 
 
 

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 VIII -  MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO FMS Nº __/__. 
PROCESSO Nº 2373/2020. 
CONVITE FMS Nº 003/2020. 

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

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO  MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, sediado à Rua Espírito Santo, 94, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000,  
inscrito no CNPJ sob n° 10.551.277/0001-66, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ANGELO GUARÇONI JUNIOR, 
brasileiro, casado, servidor estadual, inscrito no CPF sob o nº 525.429.987-87 e no RG sob o nº 
328.828 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Gervásio Monteiro,  42, Centro, Mimoso do 
Sul/ES, Cep: 29.400-000 e pela Secretária Municipal de Saúde, a SRª. MARIA DAS GRAÇAS 
TAMBORINI, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF sob o nº 
695.566.017-91, residente e domiciliada na rua Maria Buzin, 89, Funil, Mimoso do Sul-ES, 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 ______________________,  doravante denominada 
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 Fms  nº 
003/2020, 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 pessoa jurídica para executar a obra 
de REFORMA DO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POÇO DANTAS – 
CONCEIÇÃO II, localizado no Distrito de Conceição do Muqui – Mimoso do Sul-ES,      
com  o fornecimento de mão de obra e materiais,  equipamentos e instalações provisórias 
necessárias por conta da empresa a ser contratada. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO: 
2.1. Este Contrato guarda conformidade com  a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico 
Financeiro,   que   originou   a    presente contratação, proposta de preços da contratada e 
demais documentos constantes do Processo nº 2373/2020, que, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
3.1. Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço 
global, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUARTA - 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 
150 (cento e cinquenta) dias, a contar do dia subseqüente 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 120 (cento e 
vinte) dias, a contar do dia subseqüente à data da emissão da Ordem de Serviço. 
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.  
4.4. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias, a contar da data em que a 
contratada for convocada para fazê-lo   junto   ao FMS,   podendo   tal   prazo  ser prorrogado, 
conforme determinação legal disposta no § 1º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 
4.5. Decorrido o prazo para assinatura do contrato e verificado o não comparecimento do 
licitante vencedor na Secretaria Municipal de Saúde, para efetivar tal ato, este será considerado 
desistente. 
4.6. Ocorrendo a hipótese contemplada no subitem anterior, serão convocados, 
sucessivamente, para a contratação, os licitantes classificados imediatamente depois do 
desistente, a ser efetuada nos mesmos moldes e prazos do primeiro classificado. 
4.7. A contratada deverá iniciar a execução da obra ora licitada imediatamente após a 
assinatura do contrato. 
4.8. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 
curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos 
serviços. Deverá ser assegurada a publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinício, por 
meio do Diário Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade pública das informações. 
4.9. Na contagem do prazo de execução estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia 
publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 8.666/93. 
Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.  
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4.10. A contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase. 
4.11. Este Contrato vigorará a partir do dia subsequente à publicação do seu extrato na 
Imprensa Oficial até o cumprimento total do cronograma de execução estabelecido. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:     
5.1. Pela execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira o contratante pagará à 
contratada o preço de R$ ____________________ (_______________________). 
5.2. 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 Nora Fiscal/Fatura,  
devidamente atestada pela Secretária, verificando-se, antes do pagamento, a comprovação de 
regularidade do cadastramento da contratada por meio de consulta às certidões equivalentes. 
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência  
contratual. 
5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6.  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. 
5.7. 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. 
5.8. Só serão liberados mediante a apresentação dos seguintes documentos à Municipalidade:  
5.8.1.  Nota Fiscal de serviços; 
5.8.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) de Execução - 1ª fatura;  
5.8.3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) de Fiscalização – 1ª fatura; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:  
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso 
orçamentário: 080 – SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE – 007 – INVESTIMENTOS NA ÁREA DE 
SAÚDE – 080007.1030100113.019  – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSF’S E 
UNIDADES DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 
FICHA: 0000091 – FONTE DE RECURSOS: 12140000000. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS EQUIPAMENTOS E DA MÃO DE OBRA:   
7.1. 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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. Executar a obra nos termos das especificações contidas no edital e seus anexos. 
8.2. Entregar os serviços contratados nos locais determinados e com as necessidades pelo 
contratante. 
8.3. 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. 
8.4. 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. 
8.5. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 
recebimento das faturas. 
8.6. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 
necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
8.7. 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. 
8.8. 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. 
8.9. 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. 
8.10. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do contrato, de tudo dando ciência 
ao contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
8.11. Submeter ao exame da fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços. 
8.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do contratante, por 
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho durante a execução dos serviços. 
8.13. 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. 
8.14. Dar atendimento às solicitações do contratante efetuadas somente pelos servidores 
autorizados. 
8.15.  Não efetuar nenhuma alteração na entrega dos serviços sem a prévia anuência do 
contratante. 
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8.16.  Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
comerciais e fiscais. 
8.17. 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. 
8.18. 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. 
8.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 
8.20. 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. 
8.21. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que 
ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente. 
8.22. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer trabalho que não esteja sendo 
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros 
8.23. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem 
insatisfatórios. 
8.24. 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. 
8.25. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da 
Fiscalização. 
8.26. 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. 
8.27. 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. 
8.28. Comunicar imediatamente ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam tomadas as providências necessárias à 
regularização. 
8.29. Em tudo agir segundo as diretrizes do contratante. 
8.30.  Apresentar relatório fotográfico mensal. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
9.1. Cumprir fielmente as disposições do contrato. 
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9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
9.3. 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 
9.4. Atestar as notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto contratado e o seu aceite. 
9.5. Documentar as ocorrências havidas. 
9.6. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 
interrupção na execução do Contrato. 
9.7. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos 
no Contrato. 
9.8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 
9.9. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados. 
9.10. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 
9.11. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação 
em vigor. 
9.12. Rescindir o contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
9.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
9.14. Zelar pelo cumprimento das obrigações da contratada relativas à observância das normas 
ambientais vigentes. 
9.15. 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. 
9.16. 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. 
9.17. Aplicar à contratada, caso necessário, as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 
10.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, sem prévio 
consentimento do contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS LICENÇAS: 
11.1. A contratada providenciará às suas custas a aprovação pelos poderes competentes ou 
companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes 
do projeto, bem como alvarás e licenças necessárias à execução dos serviços de projetos, 
sendo que, qualquer exigência que implique em modificação do projeto, deve ser obtida 
autorização por escrito do contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA  INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL: 
12.1. O contratante poderá declarar rescindido este contrato, com base em falta da Contratada, 
independentemente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 
12.1.1.  Paralisação e/ou abandono da obra por mais de cinco dias consecutivos, sem que haja 
uma causa devidamente justificada.  
12.1.2. Concordata, falência ou dissolução da empresa. 
12.1.3. Não conclusão dos serviços dentro dos prazos determinados, sem a ocorrência de 
motivo justificado. 
12.1.4. Transferência do objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa autorização do 
Contratante. 
12.1.5. 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 DÉCIMA TERCEIRA – DAS  SANÇÕES:  
10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, o Fundo Municipal de Saúde do 
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 o Fundo Municipal de Saúde  
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 o Fundo Municipal de Saúde  pelos prejuízos resultantes. 
10.2. Ficarão impedidas de licitar e de contratar com o Fundo Municipal de Saúde  , 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 contratada 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. 
10.3. A contratada estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 
descumprimento dos prazos e condições previstas neste contrato. 
10.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei de Licitações e contratos Administrativos – Lei nº 
8.666/93. 
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10.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forma maior, devidamente justificado e 
aceito pelo Fundo Municipal de Saúde  , a contratada ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 
10.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Fundo Municipal de Saúde  , e declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde  poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
10.7. 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
14.1. O contratante indicará um gestor do contrato que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as ocorrências 
e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 
notificação a ser encaminhada à contratada para correções. 
14.2. 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. 
14.3. 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 QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  
15.1. 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. 
15.2. 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. 
15.3. 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 o 
contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a seu término. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO MEIO AMBIENTE: 
16.1. 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. 
16.2. 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. 
16.3. 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. 
16.4. 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 SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PENALIDADES: 
17.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante do contratante, para este fim especialmente 
designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 
detalhado neste contrato. 
Parágrafo Primeiro. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços ficarão sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do engenheiro civil 
_________________________. 
Parágrafo Segundo. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata esta 
cláusula   não   excluem   a    responsabilidade  da contratada e nem confere ao contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos 
na execução dos serviços contratados. 
Parágrafo Terceiro. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o este Contrato e com o Edital e seus 
Anexos. 
Parágrafo Quarto. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do 
contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 
contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU 
TRABALHISTA: 
18.1. Constatado que a contratada não se encontra em situação de regularidade fiscal ou 
trabalhista, o mesmo será notificado para no  prazo de  10 (dez) dias  úteis  regularizar    tal 
situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação 
de sanções. 
18.2. Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita 
a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do 
procedimento de aplicação de sanções. 
18.3. Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pela contratada, será imposta multa 
de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 
18.4. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá o Fundo Municipal de Saúde  decidir sobre 
iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que 
a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 
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18.5. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o contratante 
informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município sobre os créditos em favor 
da empresa, antes mesmo da notificação à empresa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL: 
19.1. A contratada será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 
60(sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades 
previstas no Artigo 73, §2º, da Lei nº 8.666/93 e artigo 618, do Código Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1. Não serão indenizados pelo contratante, quaisquer despesas decorrentes de mobilização e 
desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de instalações e retirada de canteiros e 
equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de rescisão contratual. 
20.2. O contratante poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a 
complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de 
melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em reequilíbrio de custos. 
20.3. À contratada é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento 
dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulgá-los através da imprensa escrita e falada e/ou por 
outro meio qualquer de divulgação pública, salvo quando autorizado por escrito pelo 
contratante. 
20.4. Fica a contratada ciente de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos do meio 
ambiente durante a execução da obra de que se trata o presente Contrato, a fim de minimizar 
os efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura sejam causados. 
20.5. Fica contratada ciente de que, nos casos em que houver necessidade, deverá 
providenciar, em   nome   da      empresa, as licenças de exploração de lavras, bem como o  
cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua recuperação. 
Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para utilização, ficando 
responsável perante a legislação vigente 
20.6. Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Convite Fms nº 002/2020, bem 
como a Proposta de Preços da Contratada. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 
21.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será gerido pelo servidor (a) 
municipal ______________________.  
21.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, a atribuição de   fiscalizar a execução do  
contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à contratada o descumprimento do contrato e 
indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar à Administração do 
contratante a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  - DOS CASOS OMISSOS: 
22.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão 
resolvidos segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
demais normas e regulamentos que regem a espécie. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO: 
23.1. O presente contrato vincula-se plenamente à proposta apresentada pela contratada no 
certame, bem como ao Edital o qual rege o Convite Fms nº 003/2020. 
Parágrafo único. Serão partes integrantes do presente contrato guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrições ou referências: 
a) Todos os elementos técnicos apresentados no Convite Fms nº 003/2020. 
b) Todos os documentos, pareceres, edital, anexos, atas, propostas constantes do Processo  nº 
2373/2020 – Convite Fms nº 003/2020. 
c) As normas técnicas brasileiras e demais especificações técnicas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO: 
24.1. O contratante providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos 
do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -  DO FORO:     
25.1. 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. 
 
 
Mimoso do Sul (ES), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Representado pelo  Prefeito Municipal                    Representado pela  Secretária Municipal  de Saúde  
Angelo Guarçoni Junior                                                          Maria das Graças Tamborini 
Contratante                                                                                  Contratante 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
Rep.: 
Contratada 
 
 



OBRA: Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

LOCAL: Comunidade Poço Dantas - Distrito de Conceição do Mqui - Mimoso do Sul - ES. BDI 34,53%

ÀREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 184,95 m²

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO/2020 (LS = 157,27%)   Data base

CÓDIGO FONTE
01 01 SERVICOS PRELIMINARES

0102 DEMOLICOES e RETIRADAS
010206 IOPES Demolição de revestimento com azulejos 96,79 und 48,57 4.701,09
010214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes 10,08 m² 15,54 156,64
010224 IOPES Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões 2,45 m² 17,10 41,90

103 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10323 IOPES Retirada de torneiras e registros 3,00 und 10,72 32,16

SUB TOTAL........................................ 4.931,79R$            
02 02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

0203 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES 1,00 und 255,08 255,08

SUB TOTAL........................................ 255,08R$               
03 05 PAREDES E PAINÉIS

0506 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

050605 IOPES
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 
10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

0,27 m² 65,18 17,60

SUB TOTAL........................................ 17,60R$                 
04 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

613
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM 
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, 
DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO

61303 IOPES
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade 
esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado 
LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

6 und 849,29 5.095,74

SUB TOTAL........................................ 5.095,74R$            
05 07 ESQUADRIAS METÁLICAS

0711 GRADES E PORTÕES
071104 IOPES Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento 2,45 m² 493,28 1.208,54

SUB TOTAL........................................ 1.208,54R$            
06 09 COBERTURA

0902 TELHADO

090220 IOPES Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, 
inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

140,24 m² 68,40 9.592,42

Composição 
012017

IOPES
 Revisão geral de telhados, com fornecimento de peças em madeira de lei (15%), ripas em 

madeira de lei (20%) e telhas fibrocimento ondulada 8mm (20%).
140,24 m² 46,02R$            6.453,84

0905 REVISÕES E REPAROS

090512 IOPES Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) 3,80 m² 23,52 89,38

SUB TOTAL........................................ 16.135,64R$          
07 10 IMPERMEABILIZAÇÃO

1002 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E 
JARDINEIRAS

100208

IOPES
Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, 
reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 
esp.20mm e juntas dilat.

3,80 m² 245,87 934,31

SUB TOTAL........................................ 934,31R$               

08 12 REVESTIMENTO DE PAREDES

1202 ACABAMENTOS

120201 IOPES
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello

132,19 m² 74,66 9.869,31

120221 IOPES Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte 
pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

246,96 m² 238,40 58.875,26

SUB TOTAL........................................ 68.744,57R$          
09 14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

1401 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS

140102 IOPES
Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, 
completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação 
ao filtro

1,00 und 2.010,73 2.010,73

140103
IOPES

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, 
completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de 
esgoto

1,00 und 2.673,18 2.673,18

1407 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

140712
IOPES

Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado 
referência Docol, Fabrimar e Deca 2,00 und 642,56 1.285,12

1421 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
142104 IOPES Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" 2,00 und 35,13 70,26

SUB TOTAL........................................ 6.039,29R$            
10 18 APARELHOS ELÉTRICOS

1802 INTERRUPTORES E TOMADAS

180201 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" 20,00 und 33,42 668,40

Composição057 IOPES
Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 18W, tubular de 
120cm.       

6,00 und 153,94R$          923,64

Composição056 IOPES
Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 9W, tubular de 
60cm.      

4,00 und 126,94R$          507,76

SUB TOTAL........................................ 2.099,80R$            
11 19 PINTURA

1901 SOBRE PAREDES E FORROS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UND.ITEM

Fevereiro de 2020

PREÇO PARC. PREÇO TOTALPREÇO UNIT.ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT.
REFERÊNCIA



OBRA: Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

LOCAL: Comunidade Poço Dantas - Distrito de Conceição do Mqui - Mimoso do Sul - ES. BDI 34,53%

ÀREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 184,95 m²

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO/2020 (LS = 157,27%)   Data base

CÓDIGO FONTE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UND.ITEM

Fevereiro de 2020

PREÇO PARC. PREÇO TOTALPREÇO UNIT.ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT.
REFERÊNCIA

190115 IOPES
Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
selador, em paredes
e forros, a duas demãos

557,77 m² 19,99 11.149,82

1903 SOBRE MADEIRA

190301 IOPES
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 25,2 m² 21,31 537,01

190302 IOPES
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos 25,2 m² 26,15 658,98

SUB TOTAL........................................ 12.345,81R$          
12 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

2002 PAVIMENTAÇÃO

200254 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

42,07 m² 68,54 2.883,48

2004 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
200401 IOPES 1 Limpeza geral da obra (edificação) 184,95 m² 11,97 2.213,85
2005 DIVERSOS EXTERNOS

200576 IOPES
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação 
em baixo relevo, inclusive pintura e fixação 1,00 und 788,01 788,01

SUB TOTAL........................................ 5.885,34R$            

TOTAL........................................ 123.693,50R$        

DATA:

José Renato Rodrigues
CREA: 4.710/D-ES

08/06/2020 00:00:00



OBJETO: DATA BASE

LOCAL: fev/20

30 60 90 120

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

4.931,79 0,00 0,00 0,00 4.931,79

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

255,08 0,00 0,00 0,00 255,08

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 17,60 0,00 0,00 17,60

75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

3821,81 1.273,94 0,00 0,00 5.095,74

0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 725,12 483,41 0,00 1.208,54

40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

6454,25 4.840,69 4.840,69 0,00 16.135,64

0,00% 45,00% 20,00% 35,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 420,44 186,86 327,01 934,31

0,00% 32,00% 33,00% 35,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 21.998,26 22.685,71 24.060,60 68.744,57

0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 0,00 2.415,72 3.623,57 6.039,29

0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 629,94 629,94 839,92 2.099,80

0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 2.469,16 3.703,74 6.172,91 12.345,81

0,00% 15,00% 20,00% 65,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00 882,80 1.177,07 3.825,47 5.885,34

TOTAL SIMPLES 123.693,50 100,00% 15.462,93 33.257,95 36.123,14 38.849,48 123.693,50 123.693,50
TOTAL EM % _ _ 12,50% 26,89% 29,20% 31,41% 100,00%

TOTAL ACUMULADO _ _ 15.462,93 48.720,88 84.844,02 123.693,50

TOTAL ACUMULADO EM % _ _ 12,50% 39,39% 68,59% 100,00%

DATA: 08/06/2020

0,21%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO DE OBRA

VALOR TOTAL ORÇADO 123.693,50R$                   

ITEM ETAPA DA OBRA
Valor total 

por etapa
%do total

TEMPO DE EXECUÇÃO (em dias) Total dos 

itens

5.095,74 4,12%

Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

01 SERVICOS PRELIMINARES 4.931,79 3,99%

02
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS
255,08

06 COBERTURA 16.135,64 13,04%

03 PAREDES E PAINÉIS 17,60 0,01%

04 ESQUADRIAS DE MADEIRA

12.345,81 9,98%

08 REVESTIMENTO DE PAREDES

05 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.208,54 0,98%

6.039,29 4,88%

68.744,57 55,58%

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Comunidade Poço Dantas - Distrito de Conceição do Mqui - Mimoso do Sul - ES.

Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

07 IMPERMEABILIZAÇÃO 934,31 0,76%

12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

EXTERNOS
5.885,34 4,76%

10 APARELHOS ELÉTRICOS 2.099,80 1,70%

11 PINTURA

Série1
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OBRA: Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

LOCAL: Comunidade Poço Dantas - Distrito de Conceição do Mqui - Mimoso do Sul - ES. BDI 34,53%

ÀREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 184,95 m²

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO/2020 (LS = 157,27%)   Data base

01 SERVICOS PRELIMINARES
0102 DEMOLICOES e RETIRADAS

010206 Demolição de revestimento com azulejos 96,79 m²

010214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes 10,08 m²

010224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões 2,45 m²
103 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

10323 Retirada de torneiras e registros 3,00 und
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

0203 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES 1,00 und

05 PAREDES E PAINÉIS

0506 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

050605
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 
10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

0,27 m²

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

613

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM 
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, 
DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO

61303

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade 
esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado 
LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

6 und

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
0711 GRADES E PORTÕES

071104 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento 2,45 m²
09 COBERTURA

0902 TELHADO

090220 Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, 
inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

140,24 m²

Composição 
012017

 Revisão geral de telhados, com fornecimento de peças em madeira de lei (15%), ripas em 

madeira de lei (20%) e telhas fibrocimento ondulada 8mm (20%).
140,24 m²

0905 REVISÕES E REPAROS

090512 Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) 3,80 m²

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

1002 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E 
JARDINEIRAS

100208
Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, 
reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 
esp.20mm e juntas dilat.

3,80 m²

12 REVESTIMENTO DE PAREDES

1202 ACABAMENTOS

120201
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello

132,19 m²

Consultório odontológico (0,45x0,60)=0,27m²

Conforme projeto arquitetônico= 140,24m²

Conforme projeto arquitetônico A=12,68x0,30=3,80m²

Portão fachada lateral (1,44x1,70)=2,45m²

Conforme projeto arquitetônico: 2 unidades W.C, 1 unidade na 
Copa, 1 unidade no Consultório odontológico, 1 unidade no 

consultório médico, 1 unidade na sala de vacina

QUANT. UND. Memorial de Cálculo

Copa (9,32x2,94)-((1,00x0,60)+(0,80x2,10)+(0,80x2,10))=23,44m², 
A.S (6,66x2,94)-((0,80x2,10)+(0,80x2,10)+(0,45x0,45))=16,02m², 

consultório odontologico (14,24x2,94)-(0,80x2,1)-
(1,20x1,20)=38,75m²,WC 1(6,38x2,94)-(0,80x2,1)-
(0,60x0,60)=16,72m², WC 2(7,08x2,94)-(0,80x2,1)-

(0,60x0,60)=18,78m², WC Func (6,98x2,94)-(0,80x2,1)-
(0,60x0,60)=18,48m²

1,00 unidade

3,00 unidades

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fevereiro de 2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

Copa (9,32x1,89)-
((0,80x1,89)+(1,00x0,27)+(0,80x0,1,89))=14,32m², A.S (6,66x1,89)-
((0,80x1,89)+(0,80x1,89)+(0,45x0,26))=9,45m², WC 1(6,38x1,89)-
(0,80x1,89)-(0,60x0,28)=10,38m², WC 2(7,08x1,89)-(0,80x1,89)-

(0,60x0,23)=11,73m², WC Func (6,98x1,98)-(0,80x1,89)-
(0,60x0,24)=12,16m², consultório odontologico (14,24x2,94)-

(0,80x2,1)-(1,20x1,20)=38,75m²

Conforme projeto arquitetônico: 2 unidades W.C 
(0,80x2,10)x2=3,36m², 1 unidade na Copa (0,80x2,10)=1,68m², 1 

unidade no Consultório odontológico (0,80x2,1)=1,68m², 1 unidade 
no consultório médico (0,80x2,1)=1,68m², 1 unidade na sala de 

vacina (0,80x2,1)=1,68m². Total= 10,08m²

Portão fachada lateral (1,44x1,70)=2,45m²

Conforme projeto arquitetônico= 140,24m²

Conforme projeto arquitetônico A=12,68x0,30=3,80m²



OBRA: Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

LOCAL: Comunidade Poço Dantas - Distrito de Conceição do Mqui - Mimoso do Sul - ES. BDI 34,53%

ÀREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 184,95 m²

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO/2020 (LS = 157,27%)   Data base

QUANT. UND. Memorial de Cálculo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fevereiro de 2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

120221
Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte 
pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

246,96 m²

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

1401 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS

140102
Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, 
completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação 
ao filtro

1,00 und

140103

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, 
completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de 
esgoto

1,00 und

1407 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

140712
Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado 
referência Docol, Fabrimar e Deca

2,00

1421 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

142104 Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"
2,00 und

18
APARELHOS ELÉTRICOS

1802
INTERRUPTORES E TOMADAS

180201
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

20,00 und

Composição0
57

Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 18W, tubular de 
120cm.       

6,00 und

Composição0
56

Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 9W, tubular de 
60cm.      

4,00 und

19 PINTURA
1901 SOBRE PAREDES E FORROS

2,00 unidades conforme projeto

1,00 unidade conforme projeto

Conforme projeto 20 unidades

Altura revestimento=1,5m                                                           
Interno: Sala de vacina (11,56x1,5)-(0,80x1,5)-

(1,60x0,52)=15,31m²,  Sala de lixo (11,51x1,5)-(0,80x1,5)-
(1,60x0,52)=15,24m², Consultório enfermagem (15,28x1,5)-
(0,80x1,5)-(0,80x1,5)-(1,60x0,60)= 19,56m², Sala arquivo 

(6,98x1,50)-(0,80x1,5)=9,27m², Hall 1 (8,34x1,50)-(0,80x1,5)-
(0,80x1,5)-(1,00x1,5)=8,61m², Sala técnico de enfermagem 

(11,72x1,5)-(0,80x1,5)-(1,2x0,50)=15,78m², depósito 
medicamentos (9,62x1,5)-(0,80x1,5)=13,23m², sala de 

procedimentos (10,23x1,5)-(0,80x1,5)-(1,20x0,57)=13,47m², 
Consultório médico (14,50x1,5)-(1,60x0,54)-(0,80x1,5)=19,69m², 

vestiário (9,22 x1,5)-(0,80x1,5)=12,63m², procedimentos 
(14,96x1,5)-((1,70x1,5)+(0,80x1,5)x4+(1,99x1,5))=11,60m², espera 

(19,04x1,5)-
((1,99x1,5)+(0,80x1,5)x3+(1,20x1,5)+(1,00x1,5))=18,17m², hall 2 
(8,5x1,5)-(0,80x1,5)x4-(1,20x1,5)=6,15m²                      Externo: 
Fachada frontal (10,93x1,5)-(1,70x1,5)-(1,60x0,52)x2=12,19m², 

lateral direita (12,94x1,5)-(1,60x0,6)=18,45m², fundos (12,91x1,5)-
(1,60x0,5)-(1,20x0,5)=17,97m², lateral esquerda (14,92x1,5)-

((1,60x0,54)+(1,20x0,57)+(0,80x1,5))=19,64m²                  

Conforme projeto elétrico: 4 unidades.

2,00 unidades

1,00 unidade conforme projeto

Conforme projeto elétrico: 6 unidades.



OBRA: Reforma da Estratégia da Saúde da Família - Poço Dantas - Conceição II

LOCAL: Comunidade Poço Dantas - Distrito de Conceição do Mqui - Mimoso do Sul - ES. BDI 34,53%

ÀREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 184,95 m²

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO/2020 (LS = 157,27%)   Data base

QUANT. UND. Memorial de Cálculo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fevereiro de 2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

190115
Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
selador, em paredes
e forros, a duas demãos

557,77 m²

1903 SOBRE MADEIRA

190301
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

25,2 m²

190302
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

25,2 m²

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2002 PAVIMENTAÇÃO

200254 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

42,07 m²

2004 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

200401

1 Limpeza geral da obra (edificação)

184,95 m²

2005 DIVERSOS EXTERNOS

200576
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação 
em baixo relevo, inclusive pintura e fixação 1,00 und

DATA: 08/06/2020 00:00:00

1,00 unidade

conforme projeto arquitetônico: Passeio 34,05m², passeio frente 
8,02m²

Teto: Sala de lixo 6,55m², Consultório de enfermagem 10,71m², 
WC 1 2,44m², WC 2 3,09m², sala de arquivo 2,95m², WC Func 
2,99m², hall 1 3,05m², consultório odontologico 12,41m², sala 
técnico de enfermagem 8,58m²,copa 5,2m², A.S 2,74m², deposito 
medicamentos 5,31m², sala de procedimentos 6,39m², consultório 
médico 12,85m², vestiário 4,70m², sala de vacina 8,31m², 
procedimentos 13,66m², espera 18,67m² e hall 2 3,66m². Total = 
134,26m²                                                                         Pintura 
interna: Sala de vacina (11,56x1,44)-(0,80x0,60)-
(1,60x0,58)=15,24m², sala de lixo (11,52x1,44)-(0,80x0,60)-
(1,60x0,58)=15,18m², consultório de enfermagem (15,28x1,44)-
(1,60x0,60)-(0,80x0,60)x2=20,08m², sala de arquivo (6,98x1,44)-
(0,80x0,60)=9,57m², hall 1 (8,34x1,44)-(0,80x0,6)x2-
(1,00x1,44)=9,61m², sala técnico de enfermagem (11,71x1,44)-
(0,80x0,6)-(1,2x0,70)=15,54m², depósito medicamentos 
(9,62x1,44)-(0,80x0,6)-(1,00x0,60)=12,77m², sala de 
procedimentos (10,32x1,44)-(1,2x0,63)-(0,8x0,6)=13,62m², 
consultório médico (14,5x1,44)-(1,6x0,66)-(0,80x0,6)=19,34m², 
vestiário (9,22x1,44)-(0,8x0,6)-(0,6x0,6)=12,44m², procedimentos 
(14,96x1,44)-((0,8x0,6)x4)-(1,7x0,6)-(1,99x1,04)=16,53m², espera 
(19,04x1,44)-(((0,8x0,6)x3)+(1,99*1,04)+(1,2x1,04))=22,66m², hall 
2 (8,5x1,44)-((0,8x0,6)x4)-(1,2x1,04)=9,07m². Total=191,65m²                                                                               
Externa: Fachada frontal (10,93x2,16)-(1,6x0,58)x2-
(1,7x0,6)=20,73m², lateral direita (12,94x2,16)-(1,6x0,6)-
((0,6x0,6)x3)=22,39m², fundos (12,91x2,16)-(1,60x0,70)-
(1,20x0,70)-(1,00x0,60)=25,32m², lateral esquerda (14,92x2,16)-
((0,45x0,45)+(0,80x0,60)+(1,00x0,60)+(1,2x0,63)+(1,6x0,66)+(0,6x
0,6))=28,82m², muro dois lados (40,31x1,7)x2-(1,44x1,7)=134,6m².                                             
Total=231,86m²

Conforme projeto arquitetônico: Todas portas 
(0,80x2,10)x15=25,2m²

A= 184,95m² conforme projeto arquitetônico

Conforme projeto arquitetônico: 2 unidades W.C 
(0,80x2,10)x2x=3,36m², 1 unidade na Copa (0,80x2,10)=1,68m², 1 
unidade no Consultório odontológico (0,80x2,1)=1,68m², 1 unidade 

no consultório médico (0,80x2,1)=1,68m², 1 unidade na sala de 
vacina (0,80x2,1)=1,68m². Total= 10,08x2,5=25,2m²



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul- ES. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial caracteriza as condições de execução, o padrão de acabamento e intervenções propostas para a 

Reforma da ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA POÇO DANTAS. A obra será realizada obedecendo 

rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. 

A necessidade da reforma tem como objetivo melhorar a infraestrutura do esf, visando o conforto para a população. 

A obra visa à melhoria de ambientes imprescindíveis para o funcionamento desta unidade básica da saúde. 

Atendendo às características e exigências de cada serviço serão escolhidos e selecionados os materiais a serem 

empregados e, os testes que se fizerem necessários, deverão ser executados por profissionais devidamente qualificados. 

Em caso de dúvida sobre acabamentos, projetos ou técnica a serem empregadas, deverá ser consultado o setor de 

fiscalização da Prefeitura, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto foi desenvolvido conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo os parâmetros da 

Resolução RDC número 50 publicada no DOU de 20/03/2002, e portarias do Ministério da Saúde a respeito do tema.  

A Estratégia da Saúde da Família consta os seguintes ambientes: 

Procedimentos, Sala de lixo, consultório de enfermagem, WC 01, sala de arquivo, WC 02, WC Funcionário, Hall 01, 

Consultório odontológico, sala técnico de enfermagem, Hall 02, Copa, Área de serviço (A.S), Depósito de 

medicamentos, sala de procedimentos, espera, consultório médico e vestiário. 

 

3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Deverá ser instalada placa de obra de aço galvanizado nas dimensões 2.0 x 4.0m, padrão IOPES, em local de fácil 

visibilidade.  

 

4. COBERTURA 

Na cobertura nova, recebera estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha em aço 

galvanizado trapezoidal 40, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. 

O telhado será executado com telhas de alumínio trapezoidal, h=8cm, espessura 0.5mm, incluindo acessórios de 

fixação, com inclinação mínima de 5%, conforme indicado em projeto. 

A calha recebrá limpeza. 

 

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

Serão executadas de acordo com as normas técnicas fornecidos pela concessionária local. Os materiais serão de 

primeira qualidade de modo a garantir o bom funcionamento e durabilidade das instalações. 

Contará também com fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, 

incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro, um filtro anaeróbio de anéis 
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pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto 

p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto. 

 

6. APARELHOS ELÉTRICOS 

6.1 Luminárias 

Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 9W, tubular de 60cm.     

Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 18W, tubular de 120cm.      

Interruptores e tomadas 

As Tomadas serão no padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2". 

 

7. PINTURA 

Antes da pintura deverá ser removida toda e qualquer impureza remanescente nas paredes existentes. Após a limpeza 

deverá ser aplicado o fundo preparador acrílico para fixação da tinta. Posteriormente as paredes receberão pintura com 

tinta acrílica, a duas demãos, inclusive fundo selador acrílico. 

As peças em madeiras receberão pintura com tinta esmalte sintético, duas demãos, com emassamento e fundo nivelador. 

 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

A calçada e passeio receberão o fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico convencional, nas dimensões 20x20 

cm, espessura 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro. 

 

9. LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Ao final da obra todo o entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente e de 

acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, bem como os revestimentos de azulejos, cerâmicas, pedras e ainda 

aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e 

argamassa. Logo após receberá a placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, nas dimensões 40 x 50 

cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação. 

10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS AMBIENTES 

10.1 Procedimentos 

11.1.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.1.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 
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cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

 

 

10.2 Consultório de enfermagem 

10.2.1 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.2.2 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

 

10.3 WC 01 

10.3.1 Parede 

Nas paredes existentes será realizado o assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Este deverá ser assentado do piso ao teto. 

Não serão aceitos azulejos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.3.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.4 Sala de arquivo  

10.4.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.4.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 
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10.5 WC 02 

10.5.1 Parede 

Nas paredes existentes será realizado o assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Este deverá ser assentado do piso ao teto. 

Não serão aceitos azulejos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.5.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.5.3 Esquadrias 

Será instalado porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dimensões.: 0.80 x 2.10 m 

 

10.6 WC Funcionário  

10.6.1 Parede 

Nas paredes existentes será realizado o assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Este deverá ser assentado do piso ao teto. 

Não serão aceitos azulejos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.6.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.6.3 Esquadrias 

Será instalado porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dimensões.: 0.80 x 2.10 m 

 

10.7 Hall 2 

10.7.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.7.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul- ES. 

 

6 
 

10.8 Consultório odontológico  

10.8.1 Parede 

Nas paredes existentes será realizado o assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Este deverá ser assentado do piso ao teto. 

Não serão aceitos azulejos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.8.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.8.3 Esquadrias 

Será instalado porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1ª.qualidade esp. 30mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dimensões.: 0.80 x 2.10 m 

 

10.9 Sala técnico de enfermagem 

10.9.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.9.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.10  Hall 02 

10.10.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.10.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.11 Copa  

10.11.1 Parede 
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Nas paredes existentes será realizado o assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Este deverá ser assentado do piso ao teto. 

Não serão aceitos azulejos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.11.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.11.3 Esquadrias 

Será instalado porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dimensões.: 0.80 x 2.10 m 

 

10.12 A.S 

10.12.1 Parede 

Nas paredes existentes será realizado o assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Este deverá ser assentado do piso ao teto. 

Não serão aceitos azulejos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.12.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

 

10.13  Depósito medicamentos 

10.13.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.13.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.14 Sala de procedimentos  

10.14.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 
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cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.14.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.15  Espera 

10.15.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.15.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.16 Consultório médico  

10.16.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.16.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.16.3 Esquadrias 

Será instalado porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dimensões.: 0.80 x 2.10 m 

 

10.17  Vestiário  

10.17.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 
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acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.17.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

10.18   Sala de vacina  

10.18.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros), deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive selador 

acrílico uma demão. As paredes existentes deverão ser apicoadas para melhor fixação do revestimento de cerâmicas  

para parede 05x05cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores brancas, com rejunte espessura 0.5 

cm, empregando argamassa colante. Este deverá ser assentado até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

Não serão aceitos revestimentos de qualidade duvidosa ou que apresentem quaisquer imperfeições. 

10.18.2 Teto 

O teto será pintado com tinta látex PVA, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos. 

10.18.3 Esquadrias 

Será instalado porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dimensões.: 0.80 x 2.10 m 

 

10.19 Fachadas externas e muros  

10.19.1 Parede 

Partes das paredes existentes serão pintadas com fundo preparador acrílico, uma demão. Posteriormente, acima do 

revestimento existente e nos muros na área toda, deverá receber pintura com tinta acrílica a duas demãos, inclusive 

selador acrílico uma demão. 

 

Mimoso do Sul, 08 de junho de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 

José Renato Rodrigues 
Engenheiro – CREA: 4.710 D/ES 

Secretaria municipal de obras 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

PLANTA BAIXA
CONTEÚDO:

LOCAL: POÇO DANTAS - DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO MUQUI -
 MIMOSO DO SUL (ES)

GESTOR DO EMPREENDIMENTO: REVISÃO: FOLHA:

01/03

ANGELO GUARÇONI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESCALA:

INDICADA

DATA:

AUTOR DO PROJETO:

JOSÉ RENATO RODRIGUES
CREA: 4.710- D  ES

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/1001

17/02/2020
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PLANTA DE COBERTURA
CONTEÚDO:

LOCAL:
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02/03
ANGELO GUARÇONI JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
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INDICADA
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CREA: 4.710- D  ES

DATA:PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/1002

POÇO DANTAS - DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO MUQUI -
 MIMOSO DO SUL (ES)

17/02/2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

CORTE AB/ CORTE CD/ FACHADA FRONTAL
CONTEÚDO:

LOCAL:
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03/03
ANGELO GUARÇONI JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
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INDICADA

AUTOR DO PROJETO:

JOSÉ RENATO RODRIGUES
CREA: 4.710- D  ES

FACHADA FRONTAL
ESCALA: 1/1005 DATA:

CORTE CD
ESCALA: 1/1004

CORTE AB
ESCALA: 1/1003

POÇO DANTAS - DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO MUQUI -
 MIMOSO DO SUL (ES)

17/02/2020



código Unid. Coefic. Pr. Unit.
010101 h 0,67 14,59

010115 h 0,67 17,29

código Unid. Coefic. Pr. Unit.
MC Nº 10 und 1,00 31,00

MC Nº 10 und 2,00 21,00

código Unid. Coefic. Pr. Unit.
- - - -

Taxa (%)
128,33

34,53%

Produção por equipe (D) 1,00

Evandro José Campos

Engenheiro CREA 13.390 D/ES

Bonificação e despesas indiretas - BDI 32,58

Custo unitário (adotado) R$ 126,94
MC Nº 10 = Mapa de Cotação número 10.

- -

Materiais (B) 73,00

Equipamentos (C) 0,00

Discriminação Valores (R$)
Mão-de-Obra (A) 21,36

42,00

Sub-total (B) R$ 73,00

Equipamentos (C) Custo Parcial (R$)

Sub-total (A) R$ 21,36

Materiais (B)

Materiais [(A)+(C)/(D)]=(E) 21,36

Custo horário total [(B)+(E)] 94,36

Custo horário total [(A)+(C)] 21,36

Mão-de-Obra (A)

Sub-total (C) 0,00

RESUMO:

Luminaria teto sobrepor para 2 lampadas 

tubulares de 60 cm

31,00

lampada led tubular 60cm - 9W

Ajudante. 9,78

Sub-total (R$)

Custo Parcial (R$)

Eletricista. 11,58

Prefeitura Municipal de 

Mimoso do Sul - ES

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS
Nº 056

Fonte: Preços dos insumos consultados na tabela de insumos do IOPES de fevereiro 2020. 

Descrição: Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 9W, tubular de 60cm.      

Unidade: und.



código Unid. Coefic. Pr. Unit.
010101 h 0,67 14,59

010115 h 0,67 17,29

código Unid. Coefic. Pr. Unit.
MC Nº 11 und 1,00 35,97

MC Nº 11 und 2,00 28,55

código Unid. Coefic. Pr. Unit.
- - - -

Taxa (%)
128,33

34,53%

Produção por equipe (D) 1,00

Engenheiro CREA 13.390 D/ES

Custo horário total [(B)+(E)] 114,43

Bonificação e despesas indiretas - BDI 39,51

- -

21,36

Materiais (B) 93,07

Equipamentos (C) 0,00

RESUMO:
Discriminação Valores (R$)

57,10

Sub-total (B) R$ 93,07

Equipamentos (C) Custo Parcial (R$)

Sub-total (A) R$ 21,36

Materiais (B)

MC Nº 11 = Mapa de Cotação número 11.

Custo horário total [(A)+(C)] 21,36

Materiais [(A)+(C)/(D)]=(E) 21,36

Custo unitário (adotado) R$ 153,94

Mão-de-Obra (A)

Mão-de-Obra (A)

Sub-total (C) 0,00

Luminária sobrepor (120cm) para lâmpadas de 

led tubular, completa.

35,97

lampada led tubular 120 cm - 18/20W

Ajudante. 9,78

Sub-total (R$)

Custo Parcial (R$)

Eletricista. 11,58

Prefeitura Municipal de 

Mimoso do Sul - ES

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS
Nº 057

Fonte: Preços dos insumos consultados na tabela de insumos do IOPES de fevereiro 2020. 

Descrição: Fornecimento e instalação de luminária sobrepor, com duas lâmpadas de led 18W, tubular de 120cm.       

Unidade: und.



código Unid. Coefic. Pr. Unit.
010101 h 0,75 14,59

010150 h 0,75 17,29

Item Unid. Coefic. Pr. Unit.
021041 m 0,15 18,70

021060 m 0,20 5,34

025514 m² 0,20 32,10

Item Unid. Coefic. Pr. Unit.
- - - -

Taxa (%)

34,53

José Renato Rodrigues

Engenheiro CREA 4.710 D/ES

Custo unitário (adotado) 46,02

Materiais [(A)+(C)/(D)]=(E) 23,91

Custo horário total [(B)+(E)] 34,21

Bonificação e despesas indiretas - BDI 11,81

Equipamentos (C) 0,00

Produção por equipe (D) 1,00

Custo horário total [(A)+(C)] 23,91

RESUMO:
Discriminação Valores (R$)

Mão-de-Obra (A) 23,91

Materiais (B) 10,30

Equipamentos (C) Custo Parcial (R$)
- -

Sub-total (C) 0,00

Ripa em madeira de lei 1.5 x 5.0 cm. 1,07

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6,42

Sub-total (B) 10,30

Sub-total (A) 23,91

Materiais (B) Custo Parcial (R$)
Peça de madeira 5.0 x 10.0 cm. 2,81

Mão-de-Obra (A) Sub-total (R$)
Ajudante 10,94

Telhadista 12,97

Prefeitura Municipal de 

Mimoso do Sul - ES

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS Nº 
012017Fonte: Preços unitários consultados na Labor/CT-UFES Padrão IOPES - Insumos - Fereiro 2020 

(LS = 157,27% e BDI = 34,53%).

Descrição: Revisão geral de telhados, com fornecimento de peças em madeira de lei (15%), ripas em madeira 

de lei (20%) e telhas fibrocimento ondulada 8mm (20%).

Unidade: m².


