
MUNICIPO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO_ESPIRITO SANTO
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
AVISO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

Para retirada do caderno de licitação:

Segue abaixo O endereço dO Órgão Citado neste Edital, para Informações e esciarecimentos, concernentes ao
Objeto desta licitação. NO site Oficial do Municipio (www.novaveneciaesqovbr) ou na Saia da Comissão
Permanente de Licitações.

Para ºedidos de esclarecimentos' grotocolo de recursos de qualquer natureza: - Avenida Vitória, nº 347,
Centro — Nova Venécia/ES. — Horário de Funcionamento: de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às
15h00min. de segunda a sexta-feira. Teiefone: (27) 3752-9004.

O recebimento poderá ser comunicado via fac-simile ou e-mail, em mensagem contendo,
necessariamente. todos os elementos do modelo a seguir:

AVISO DE RECEBIMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPREITADA çLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO
A ADEQUAÇAO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO ()
FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMAL,
NA PRAÇA ADELIO LUBIANA, Av SAO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE
NOVA VENECIA-ES.

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

un- ......-
Emplªsa:

Endereço:Cidade; Estado:
II

CNPJ“

Telefone: Data da retirada do caderno de licitações
E-maii

Pessoa responsáveI/assinatura:

Tei; (27) 3752—9004 - E-maii: Iicitacaoábnovavenema.es.qov.br

M E N S A G E M
Comunico à CPL O recebimento do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
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MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DOwESPÍRlTO SANTO
SECRETARIA MUNlClPAL DE ADMiNrsrRAÇAo
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇOES - CPL

CADERNO DE LICITAÇÃO:

1. Fazem parte inteqrante do presente Edital;

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Anexo ! — (Projeto Básico — Especificações do objeto);
Anexo - Anexo lll — Projetos Executivos;

Anexo l.|l — Planilha Orçamentária:
Anexo l.Ill — Memoriai de Cálculo;
Anexo l.IV — Cronograma Físico-Financeiro.
Anexo IV — Memorial de Descritivo

Anexo ll - (Modelo de Proposta de Preços);

Anexo Ill — ((Modelo de Declaração de Realização de Visita Técnica, este será fornecido
pela PMNVH

Anexo IV - (Modelo de credenciamento para Representação);

Anexo V — Declaração Conjunta de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
do presente certame, e que ainda esta ciente das sanções que lhe poderão ser impostas;
Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta e indireta; Não foi
declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera; Não existe participação, a
qualquer título, de dirigente ou servidor de entidades ou órgãos da Administração
Pública Municipal no quadro da empresa licitante; Não possui em seu quadro de pessoal
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Anexo Vl — (Modelo de Declaração de Enquadramento no Sistema Simples de Tributação
Nacional em atendimento à Lei Complementar nº. 123/06);

Anexo VII — (Modelo de Declaração de não possuir fato impeditivo de participação em
licitação);

Anexo VIII — (Planilha de Dados Complementares para Assinatura do Contrato);

Anexo IX - (Minuta de Contrato);
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MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO" ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇOES — CPL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO
DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A ADEQUAÇAO DE
ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O
FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE
ECONOMIA FORMAL E INFORMAL, NA PRAÇA ADELIO LUBIANA, Av
SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA
VENÉCIA-ES

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por meio do Departamento de Licitação e Compras. sediado na
Avenida Vitória, nº 347. Centro. Nova Venécia/ES. CEP: 29830-000, de conformidade com O Processo
n.º565776/2022 torna público que realizará processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo
"MENOR PREÇO GLOBAL”, no regime de empreitada por preço unitário, que se regerá pela Lei Federa! nº
8666/93 e suas alterações, corn a redação que lhe foi dada a Lei Federal nº 8.883/94. alterações posteriores
na Lei Federal nº 9648/1998 e a Lei Complementar nº 123/2006, e as condições deste instrumento.

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Obras e Transportes

PROTOCOLAR ENVELOPES: Entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação de
habilitação

Data e Hora Limite Para Protocolar
Envelopes (obrigatório): 22/07/2022 às 8h330 minutos. Expirado o horário de entrega dos

envelopes nO setor de Protocolos da PMNV, nenhum outro
documento será aceito pela CPL.

Data, Hora e Local da Abertura: 22/07/2022 às 9:00 horas, na Sala de Licitações » CPL na
Secretaria Municipal de Administração. Situada na Avenida
Vitoria, nº 347 «- térreo, Centro, Nova Venécia/ES

Os envelopes "Habilitação" e "Proposta ComerCIaI" deverão ser entreques e protocolados no setor de Protocolo
Geral da Prefeitura, de Nova Venécia. na Avenida Vitória, n.º 347. Centro. Nova Venécia—ES. na data e até o
horario estipulado para o início da Sessão de Abertura,

CLÁUSULA PRIMEIRA: REGIME JURÍDICO

1.1. A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei nº 8666/93, atualizada pela Lei
nº 8.883/94, pelo Decreto nº 9412/2018 e demais alterações, bem como pelas cláusulas e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. os quais são partes integrantes deste instrumento. aplicando—se
supletivamente as dispOSIções de Direito Privado. no que couber

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2,1. A presente Licitação tem por obieto & CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO_ DE MAO DE OBRA E
MATERIAIS, OBJETIVANDO A ADEQUAÇAO DE ESPAÇO PARA INSTALACAO DE CONTAINERES

3
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MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DONESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇOES _ CPL

VISANDO O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E
INFORMAL, NA PRAÇA ADELIO LUBIANA, AV SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE
NOVA VENÉCIA-ES e conforme especificações contidas na Planilha Orçamentária. Cronograma Físico—
Financeiro, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Projeto Arquitetônico.

2.2. O valor máximo orçado para execução da obra pelo Município de Nova Venécia e de R$ 234.071,45
(duzentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

OBS: O Edital estará disponível no site oficial do município www.novavenecia.es.gov.br e Projeto
Arquitetônico e demais anexos do Edital serão disponibilizados para as licitantes por meio de e-mail —
Iicitacao©novaveneciaes.qov.br

2.3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.3.1. AS despesas em que importam a execução do presente contrato correrão pela seguinte dotação
orçamentária:

ÓRGÃO 110 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE
URBANISMO

UNIDADE 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE
URBANISMO

FUNÇÃO 15 — URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 _ SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0113 — URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO
ATIVIDADE 1.179 « CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES.

JARDINS E CANTEIROS

ELEMENTO DE DESPESA 44905100000 — OBRAS E INSTALAÇÓES

FONTES DE RECURSOS: 20010000000 — RECURSOS ORDINARIOS (SUPERAVIT)FICHA 709
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

a) Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas de direito privado, observada a necessária
qualificação. como seja, a pertinência mercantil com objeto desta Licitação, que estejam cadastradas no
municipio de Nova VeneCia ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o (3º)
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

3.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

a) as pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º, da Lei nº 8666/93;

b) as empresas que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação:

e) tenha sido decretada a sua falência ou concordata;

d) estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição:

e) seus sócios, procuradores, gerentes, administradores, prepostos ou vinculados. tenham sofrido qualquer
penalidade administrativa elou judicial restritiva do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública
na forma da Lei de LICilaçóes. bem como aqueles que se encontram ou encontravam em exercício do munus
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de procurador (mandatário). administrador ou gerente de empresa(a) que tenha sofrido penalidade
administrativa ou judicial restritiva do direito a licitar ou contratar com a Administração Pública;

f) empresas estrangeiras que não funcionem no pais,

9) possuem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação.

3 2.1. Será sumariamente excluída da licitação a sociedade empresária que:

a) tenha sido constituída com abuso de direito, visando a burlar o impedimento de participação na
licitação;

b) possua, relativamente a outra concorrente, sOcio(s) comum(ns) na participação societária;

c) possua sócio(s) que detenha(m) relação de parentesco com sócio(s) de outra(s) empresa(s)
concorrente(s) no certame licitatório;

d) possua, entre seus sócios ou dirigentes. servidor ou membro da Administração do Municipio de
Nova Venécia;

e) possua endereço comum a outra licitante concorrente;

f) cuja sede, constante do seu contrato social, não tenha seu endereço confirmado após diligências;

9) que, por qualquer motivo. se utilize indevidamente do privilégio assegurado as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte atraves da Lei Complementar 123, de 14.12.2006, publicada no DOU de
15.12.2006.

3.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

3.3.1. NOS termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

33.12. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.3.1, implicará decadência
do direito a contratação, sem prejuizo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8666/1993, sendo
facultado à Administração convocar para nova sessão pública as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. para contratação, ou revogar a licitação.

3.3.1.3. Sera assegurada. como critério de desempate, preferêncra de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo—se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor Oferta inicial não seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.3.1 .4. Ocorrendo O empate, proceder-se—ã da seguinte forma:

3.3.1.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno pode mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, Situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado;
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3.3.1.4_2_ Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte. na forma do
subitem

3.3.1.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da
documentação de habilitação,

3.314,13 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta, sob pena de preclusão.

3.3.2. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar obter os
tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar no momento do
CREDENCIAMENTO og no ENVELOPE DE HABILITAÇÃO a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA QL!
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. assinada pelo representante leqal da licitante. conforme modelo
constante do Anexo V, e a CERTIDÃO EMITlDA PELA JUNTA COMERCIAL comprovando sua situação de
enquadramento, emitida em 2022, seguindo a previsão do art. Bº da Instrução Normativa nº 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio.

3.321. Caso O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja optante pelo
Sistema Simples Nacional de Tributação. regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar
também o comprovante de opção obtido no Site do Ministério da Fazenda
(http/lwww8.receitafazendaoov.br/SimplesNacional).

3,33 Os privrlégios concedidos pela a Lei Complementar nº 123/2006 serão aplicados as cooperativas, nos
termos do artigo 34 da Lei nº 11.488/07

CLÁUSULA QUARTA. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIOIDA ABERTURA DA LICITAÇÃO

4.1. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO

4.1. 1_ A impugnação se dará na forma do Artigo 41, da Lei nº 8.666/93.

4.1 11 Até 05 (cinco) dIas úteis. antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação,
qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório,

4.1.1.1.1. Decairá do direito de impugnar este Edital o licitante que não O fizer até 02 (dias) úteis que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

41112. A petição de Impugnação devera ser acompanhada dos seguintes documentos

a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ,
em se tratando de pessoa juridica, devendo informar O e-mail e o telefone para contato;

h) Procuração (quando for O caso):

e) Atos Constitutivos. em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia
autenticada).

4 1.1 1.3, Caberá a Administração iulqar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejulzo da faculdade prevrsta no 5 tº do art. 113 da Lei 8.666/93.

4.111 4. A Impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente

4 1.1.1.5, Não serão conhecidas as impugnações interpostas após OS respectivos prazos legais, bem
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como as que não atenderem a todas as exigências deste Edital,

4.1.1.1.6. A impugnação do edital deverá ser promovida atraves de protocolo geral da Prefeitura de
Nova Venécia/ES, situada no endereço descrito no rodapé deste Edital ou enviada para o endereço
eletrônico: licitacaoranovavenema.esqov br

4.2. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

4.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em conformidade
com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOCUMENTAÇÃO

5,1, Os documentos de todas as fases. exigidos neste edital, deverão ser apresentados em única via. sem
emendas, rasuras ou sobrescritos, Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser
declarado e assinado pelo representante legal do licitante. O órgão licitante não será responsável pela
Integndade de tais documentos que desatendam o disposto nesta Cláusula.

5.2. CREDENCIAMENTO

5.2.1. Cada licitante apresentar—se-a com apenas um representante para se manifestar em nome da empresa,
devidamente credenciado junto a Comissão Permanente de Licitação, por instrumento público (conforme
modelo no Anexo IV) ou particular de procuração, exigindo concomitantemente. documento de identificação,

521,1. Em sendo sócio proprietário. cotista ou diretor eleito em assembleia de actonistas deve apresentar
ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, ou a ultima alteração consolidada devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus atuais administradores que prove essa condição;

521.2 No caso de O licitante enviar representante. deverá apresentar Carta Credencial (modelo anexo IV)
e Carteira de Identidade.

52.3. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de uma
empresa.

5.2.4 A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia não implicará
a desclassificação do licitante. mas farão com que este fique sujeito às decisões tomadas pela Comissão
Permanente de Licitação no decorrer dos trabalhos.

5.3. HABILITAÇÃO
5.3.1. Documentação relativa a Capacidade Jurídica:

a) Cartetra de identidade do(s) proprietario(s) ou do(s) sOciO(s):

b) Registro comercial, no caso de empresa indiwdual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração consolidada, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
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d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício.

e) Decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

f) Certificado de Inscrição Cadastral da Licitante no Municipio de Nova Venécia,

53.11. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum, estas serão
tNABlLITADAS por ofender O Principio da Competitividade.

5.3.2. Da Documentação relativa à Qualificação Financeira:

5.3.2.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

5,3.2.l.l No caso de certidão poeitiva de recuperação judicial ou extrajudicial. o licitante deverá
apresentar a comprovação de que O respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente. na
forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. sob pena de inabilitação, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

5.3.2.1.2. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de
falência para fins de habilitação. deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa)
dias anteriores a data fixada para a sessão de abertura da licitação.

53.22. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de Abertura e
Encerramento., certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim
de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta.

5 3,221. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional,
que excedam a receita bruta anual de R$ 480000000. conforme a Lei 123/2006. art. 3, 5 2ª, bem
como. o art. 3º, I e ll. nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto no Art. 176
da Lei 6404/76.

l Art. 176 (,, )
I — balanço patrimonial;
Il - demonstração dos lucros ou prejuizos acumulados;

' lll — demonstração do resultado do exercício; e
N - demonstração dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
ª lº As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercicio anterior

5 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos
ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercicio.
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5.3.2.2.2. Para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita
bruta de R$ 4 80000000. de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. Sº, I e II, nova redação pela LC nº
155/2016.

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas,
registrados na Junta Comercial;

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrado na
Junta Comercial:

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para
ME e EPP, poderão substituir os itens das letras "a" e “"b pela Declaração de informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do periodo de apuração
anterior ao Edital;

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte. a apresentação de balanço patrimonial do
último exercício financeiro. (Art. 3“ do Decreto nº 8.538, de 2015).

532.2 3, Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço
Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Digital

532.24. Caso o licitante se)a cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da ultima
auditoria contábil—financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

532.25. A comprovação da situação financeira da empresa sera constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Reaiizãvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passrvo Circulante + Passivo Não Circulante

LC :
Ativo Circulante

Passivo Circulante

5.322,51 As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices.
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação,
deverão comprovar patrimônio líquido minimo, na forma dos 55 20 e 3“ do artigo 31. da Lei nº
8 666/93;

5.3 2.2 52. A comprovação de patrimônio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratação, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze) meses.
conforme determina a Lei nº 8666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da
proposta. através de índices oficiais.
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5 3.2 26. As eXigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta
comercial respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Público de Escrituração Digital, na forma
da legislação que regula a materia.

5.322]. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro
exercicio social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado,
excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 0 Balanço e o
Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao periodo compreendido entre o inicio de suas
atividades e o mês anterior a data de apresentação dos documentos de qualificação econômico—
financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá estar devidamente
registrada na junta comercial ou no SPED.

53.228. As empresas enquadradas como MEl — Micro Empreendedor Individual estão dispensadas
da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação. porem devem
apresentar o CCMl - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.

5.3.2.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das Demonstrações
Contábeis. a fim de comprovar que o profissional da contabilidade esta em situação regular perante o
CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros motivos que exijam
a comprovação de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012, A não apresentação da
referida certidão não ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente certame.

5.3.3. De Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabaihista:

5.3.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.3.3.2, Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusrve aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014: do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

5.3.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.3.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de lº de maio de 1943, obtida
por meio do endereço eletrônico: vwthstjusbr/certidao:

5.3.3.5, Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual:

5.3.36, Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
5.33 7. Prova de regularidade para com a Fazenda MuniCipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicilio
ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova Venécia/ES fica obrigada a fornecer
a certidão relativa a esta Filial. para atendimento do item;

533.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

li")
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5.3.39. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

5.3.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniência, de e-mail e atendimento ao
Artigo 9ª, inciso III da Lei 8566/93:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, g 2“, Lei
8666/1993 e suas alterações;

b) Declaração de "proibição de trabalho noturno. perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos", com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º. da
Constituição Federalc conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 do a Lei nº
8.666/93 e suas posteriores alterações:

c) Declaração para notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, atraves de DECLARAÇAO;

Obs.: A falta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente
certame.

d) Apresentar declaração expressa atestando que a licitante não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua
inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregues no envelope
"01" documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. A falta de timbre da
licitante nas declarações não ensejará áªinabilitação da empresa no presente certame.

5.3.5. Documentação relativa à Qualificação Técnica:

e) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis Tecnicos junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia);

e 1) A Licitante deverá apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuições conforme
Resolução nº 266/79 do CONFEA

e.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Juridica
emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas serão
inabilitadas

e.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverão apresentar na
ocasião da contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo CREA do estado do
Espirito Santo;

e.4) As Atribuições Tecnicas do(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) deverão ser semelhantes
com os serviços listados na planilha de orçamento,

g) Demais especificações necessárias ao cumprimento integral das obrigações previsto no Projeto
Básico, em conformidade com o Anexo I, sob pena de inabilitação;

h) As informações nos atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de comprovação de
capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso de duvidas. cabe valer-se a
faculdade contida no 5 Sº art Da Lei 8666/1993, e suas alterações. promovendo diligencias. para
saneamento dos fatos. se necessário.
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5.3.6. Das Visitas Técnicas Facultativas

5.3.6.1. Para elaboração da proposta será facultado ao licitante visitar o local da realização dos
serviços. mediante prévia agendamento pelo telefone (27) 3752—9001 OU 3752-2256, no horário das
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.

5 3 6 2 A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA TÉCNICA fornecido
pelo Município de Nova Venécia-ES. emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes,
devidamente assmado por responsável da Secretaria, devendo a vistoria ser previamente agendada
ate 0 terceiro dia útil antes da realização do certame. bem como a visita técnica deverá ser realizada
apenas por profissionais devidamente habilitados pelo CREA, detentores de registro ou pelo
representante legal da empresa. OU não havendo interesse, a mesma deverá apresentar declaração
formal assinada pelo RESPONSAVEL TÉCNiCO da empresa registrado no CREA ou pelo
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
avenças técnicas com o Orgão licitador.

5.3.6.3 O Objetivo da visita técnica vem a ser a comprovação de que todos os licitantes conhecem os
locais da execução dos serviços e, via de consequência. suas propostas de preços refletirão com
exatidão os serviços a serem executados, evitando—se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

OBSERVA QÓES

i) A documentação apresentada sera' anexada ao processo e, caso seja cópia, esta deverá estar
autenticada por servidor público, ou em cartório, com o seio de fiscalização do poder judiciário.

1.1. Somente será aceito documento em cópia simples se no momento de a análise da
documentação de habilitação a licitante apresentar o documento original para que a Comissão de
Licitação possa verificar sua autenticidade.

Para fins de cumprimento da Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, serão autenticados os
documentos pela Comissão Especiaipara Autenticação de Documentos desta municipalidade.
designada pela Portaria nº 1.508? de 27 de janeiro de 2021, quando apresentada
simultaneamente a cópia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da SessãoPública nos dias úteis. -

2) Caso as certidões expedidas pelas fazendas estadual e municipal não tragam consignados os respectivos
prazos de validade, a Comissão Permanente de Licitação considerará como máximos os prazos vigentes no
Estado do Espírito Santo, 90 (noventa) dias. e no Município de Nova Venécia, 60 (sessenta) dias;

3) Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não serão aceitos quaisquer
protocolos;

4) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certidões para averiguar a veracidade das
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita a
inabilitação. a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela comissão.
além de incorrer nas sanções previstas neste edital;

5) A aceitação dos dados via ”internet“, conforme o caso ficará condicionado à confirmação de sua validade
peia Comissão Permanente de Licitação;

6) Solicita—se as licitantes que apresentem sua documentação na ordem estipulada no presente edital;

7) Será julgada inabilitada a proponente que colocar os documentos em envelopes trocados;
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8) A comprovação dos documentos mencionados na Cláusula Quinta, item 5.3, devera ser concretizada, com
a inclusão da Documentação. em envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito:

TOMADA DE PREÇO N.º 013/2022
PREFEITURA DE NOVA VENEcIA
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)
CNPJ Nº:

CLÁUSULA SEXTA: DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados
(colado ou lacrado), subscrito:

TOMADA DE PREÇO N.“ 013/2022
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ENVELOPE Nº 02 — PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (NOME DO PROPONENTE)
CNPJ Nº:

6.1.1, Em única via redigidas em linguagem clara, em papel timbrado do proponente, sem emendas
rasuras, entrelinhas ou ressalvas,

61.2 Data e assinatura da pessoa credenciada, do representante legal ou do responsável técnico, na
pagina final, rubricada as demais paginas.

6.1.3. Descrição clara e completa dos serviços Ofertados com as devidas especificações.

6.1,4. Apresentar planilha de preço unitário e total por item, e o valor global da proposta, em moeda
nacional, em valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes fórmulas do Office Excel:
Arred ou arredondar.para.baixo;2 ou configurar O Office Excel em Arquivo —- Opções —— Avançado — AO
calcular esta pasta de trabalho: Definir precisão conforme exibido.

Obs.: a não utilização das fórmulas acima citadas na elaboração da planilha de preço não
acarretará a desclassificação da proposta apresentada,

6.1.5, Periodo de validade da proposta. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura das propostas.

6.1.6. Declaração de que os preços cotados são fixos, estando neles incluidos todos os custos diretos e
indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos materiais ao local de entrega e
tributos de qualquer natureza,

6.1,7. Indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida, número,
bairro, cidade, CEP, UF), telefone e endereço eletrônico (e-mail).
OBS.: Solicita—se que seja anexada a proposta de preços a planilha de dados na forma do Anexo "
devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de confecção do respectivo contrato, posterior
pagamento, e demais atos necessários, sendo que a não apresentação da referida planilha não
desclassificará a licitante.

Avenida Vitória. nº3i17. ('cntru. Nom Venécia—ES. CEP: 29830-000 - Tel.: (27) 3752-9004



MUNÍClPO DE NOVA VENÉCIA _ ESTADO DO_ESPiRITo SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇOES - CPL

6.1.8, AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A PLANILHA, DE» ACORDO COM A APRESENTADA
Nº ENVELOPE DE PRQPOSTA. GRAVADA EM CD.

Obs. A não apresentação do CD juntamente com a proposta não desclassificará a licitante,
podendo ela apresentar o referido CD até a assinatura do Contrato, vez que tal exigência é somente
para consulta futura do Engenheiro responsável pela fiscalização da execução do objeto da
presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA: JULGAMENTO Dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS

7.1, A Comissão Permanente de Licitação poderá. a seu exclusivo critério. apreciar imediatamente os
documentos apresentados e proclamar O roi das licitantes habilitadas ou marcar nova reunião para
divulgação do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados.

72, Os “utentes que não atenderem. integraimente. a todas as exigências contidas na Cláusula Quinta,
serão considerados inabilitados e terão devolwdos deVIdamente lacrados e rubricados :) Envelope ”02"
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS. desde que haja desistência expressa de recursos contra o
julgamento da fase de habilitação por parte de todos os licitantes.

7.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes
devidamente lacrados e rubricados até o termino do periodo recursal de que trata a legislação pertinente em
vigor, artigo 109, da Lei nº 8666/93.

74 Concluída a fase de habilitação. a Comissão Permanente de Licitação procederá na mesma sessão,
caso haja desistênCIa de recursos, ou em sessão previamente marcada, cientificados os licitantes habilitados.
a abertura das propostas de preços (envelope “*02”).

7.5. O PreSIdente da Comissão poderá resolver, com os demais membros, pela verificação imediata das
propostas de preços. Nesta hipótese, a comissão adotará o seguinte procedimento: verificará a conformidade
das propostas com as exigências do edital de acordo com a Cláusula Sexta, desclassificará as propostas em
desacordo com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação.

7.6. Caso a Comissão Permanente de Licitação não considere oportuno o exame imediato das propostas de
preços, marcará nova data para reunião na qual será divulgado o resultado da fase de ciassificação das
propostas.

7.7. Na data da divulgação das licitantes classificadas no certame. O Presidente lembrará o prazo para
recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei n º 8666/93, caso não haja imediata e expressa
desistência dos mesmos,

7.8. Compete exclusivamente a Comissão Permanente de Licitação avaliar o mérito dos documentos e
infomações prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas apresentadas.

7.9. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o disposto
no Item 716

7.10. A comissão de licitação examinará as propostas para verificar se estão completas, se não ocorreram
quaisquer erros na sua elaboração e se os documentos foram adequadamente assinados,

7.11. Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base se houver discrepância entre
palavras e cifras. prevalecerá o montante em palavras (por extenso). Se o proponente não aceitar a correção,
sua proposta será rejeitada.

7.12, Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo serviço será considerado o menor
preço.
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7.13, Para efeito de cálculo dos preços propostos, devense-ã considerar os valores até a segunda casa
decimal, desprezando-se as demais, bem Como para os demais cálculos decorrentes da planilha de
quantitativos.
7.14. Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente: sera retificado. mantendo-
se O preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

7,15. Erro de adição sera retificado. conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;

7.16, Caso sejam constatados erros de cálculos nas propostas apresentadas, fica assegurado a Comissão
de Licitação 0 direito de retifica—los, prevalecendo sempre os quantitativos do Quadro de Quantidades e os
preços unitários propostos.

7.17. Os licitantes não poderão, em hipótese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos constantes da
Planilha orçamentária anexa ao presente Edital.

7.18. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. nem ofertas de redução
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública.

7.19. Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste Edital, quer por omissão,
quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar duvidas.

7.20. A comissão de licitação julgará e classificará as propostas. ordenando—as de forma crescente. segundo
o critério de menor preço proposto para o total de serviços previstos na estimativa de custo anexa ao
presente Edital, a preços iniciais,

7.21. Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço global. obsen/adas as condições do item
seguinte

7.22. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno
porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder—se—a da seguinte forma, nos termos da Lei
Complementar Estadual nº 618/2012:

722.1. Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administração ira convoca-Ia para em 24 (vinte e
quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

722.2. Se as propostas não forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem. mas não estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, aAdministração ira
notifica—Ia, dando—Ihe ciência inequívoca da configuração do empate e de seu direito de preferência,
convocando-a para. em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta. inferior aquela
considerada vencedora do certame;

7.223 Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-Ihe adjudicado o
Objeto;

722.4 A Comissão deverá solicitar documentos que comprovem O enquadramento do licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital;

7225 Não ocorrendo a contratação da microempresa. empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos itens anteriores. serão convocadas as microempresas.
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para que
exerçam seu direito de preferência;

'Ji
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7.226. Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos itens anteriores. sera declarada vencedor o licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.

7.23, A comissão de licitação lavrarã relatório circunstanciado dos trabalhos. apontando os fundamentos da
clasaficação e da seleção efetuada a encaminhará o relatório de suas conclusões para homologação pela
autoridade competente,

7.24. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as exigências do presente Edital; quer por omissão. quer por discordância ou que
apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
dúvidas,

b) Apresentaram preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44. parágrafo 3“, da Lei nº
8.666/93;

c) Apresentaram cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequiveis;

7 24.1, Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores global e/ou unitários orçados
pela Administração constante no Edital desta Licitação.

7.242. Conforme o disposto no Art. 48, da Lei nº 8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no
caso de licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado
pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

724.3. Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a"
e “b” anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor
resultante das alineas já citadas e o valor da correspondente proposta.

7.24.4 A Comissão de Licitação poderá requerer a apresentação, no prazo de 02 (dois) dias, da composição
detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários que apresentarem indícios de
inexequibilidade, sem prejuizo de outras diligências que se apresentarem pertinentes.

7,244. 1. Será analisada a adequação da composição desses preços unitários as especificações dos serviços
constantes na Planilha orçamentária e no Projeto. sendo desclassificado o licitante que não atender a
convocação para adequar a composição apresentada. no prazo de 03 (três) dias uteis. vedada a alteração
dos valores unitários e global da proposta

7.245 Em qualquer caso, será assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa para que comprove.
no prazo de 03 (três) dias, por meios tecnicamente legítimos, & exequibilidade de sua proposta,
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7.24 A Comissão de Licitação podera rejeitar todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas
satisfizer o propósito da ticitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência ou existência de
conluio.

7.25. Qualquer proposta de preços elaborada em desacordo com O estipulado neste Edital desclassificara a
proponente.

7.26. Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissão de licitação procederá ao sorteio, em
sessão pública a ser realizada em tocal e data a serem definidos. para o qual todos os licitantes serão
convocados.

7.27. A Administração poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do contrato.. por
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou so conhecidos após o julgamento da licitação que
desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa,

7.28. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas. apresentar reclamações ou recursos e assinar
a Ata, os Membros da Comissão de Licitação e os Representantes Credenciados dos Licitantes.

728.1. Quando todos os licitantes forem considerados desclassificados, o órgão licitante poderá fixar—lhes
O prazo de 08 (Oito) dias úteis para apresentação de nova proposta. escoimada dos vícios que motivaram
a desclassificação.

7.29, É facultado à Comissão, em qualquer das fases da Licitação, a promoção de diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, desde que não haja alteração da proposta
inicial,

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Os recursos administrativos contra as decisões da Comissão serão processados na forma prevista no
artigo 109, da Lei nº 8666/93 e alterações.

8.2. Para que sejam conhecidos os recursos. o licitante interessado deverá, quando proferido O julgamento,
manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso, 0 qual constará obrigatoriamente na ata dos
trabalhos.

8.3. Divulgada a decisão da Comissão de Lisitação, no tocante a fase de habilitação ou de classificação, se
dela discordar, a lICItante terá O prazo de OS (cinco) dias úteis para interpor recurso. contado da data de
divulgação do resultado. e também nos demais casos previstos no art. 109 da Lei Federal N. 8666/93.

8 4. lnterposto, O recurso será comunicado aos demais licitantes. que poderão impugna—lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

8.5. O recurso deverá ser dirigido ao Sr. Prefeito, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, e
deverá ser protocoíado junto ao Protocolo Geral desta Prefeitura nos dias úteis, das 08h00min às 11h00min e
de 13h00min às 15h00min. de segunda a sexta-feira.

8.6. Os recursos deverão ser Instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato ProcuratOrio.
autenticados em Cartório. pelos membros da Comissão Permanente da Licitação. por tabelião de notas ou
por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na
forma da Lei, para representar a empresa recorrente, com a devida qualificação da empresa e de seu
representante legal.

!?

fé)

.McIIIIIII Vilúrln. II' ª-IT. t'cntro. Yom Vunúcigi—lºS. ('I'lª: 29.83ll—(Mtl - 'I ci: (27) 375241004
Homo—lªne»; uniu“ Ils?) :.IN,£Q&£I_1I,..LÍ13.LI') .WIII — I-Í-niziil: licitzicnorr IItIxIIICIIucIIIL—sgm,hr



MUNiCiPO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO_ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMiNisrRAçAO
COMiSSAO PERMANENTE DE LICITAÇOES . CPL

8.7. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido.

8.8. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo.
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva“

CLÁUSULA NONA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9,1. A adjudicação será feita por MENOR PREÇO GLOBAL.

9.2. A Administração se reserva ao direito de adjudicar no todo ou em parte, o objeto licitado, em função dos
elevados interesses da entidade será divulgado através dos meios de comunicação, (Diarios oficiais Estado,
Municipios e Imprensa Oficial).

9.3. Caberá ao Prefeito de Nova Venécia, a homologação dos resultados apurados pela Comissão
Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS COMUNICACOES E NOTIFICAÇÓES

10.1. A Comissão Permanente de Licrtação comunicará ou notificarã as empresas licitantes das decisões
tomadas pela Comissão OU pela autoridade competente. atraves de servidor do município ou pela Empresa
Brasileira dos Correios e Telégrafos ou telefax ou e-mail.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DlLIGÉNCIAS

11.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação. em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública.

11 2. Em nenhuma hipótese podera ser alterado o conteúdo da documentação e/ou da proposta apresentada.
com relação a dados que Importem em modificação dos seus termos originais, ressaivadas aquelas
destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão
Permanente de Licitação“

11.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma
e/OU multiplicação, bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do
item, quando prevalecerá sem pre o primeiro.

11.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta de preço somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente a reunião de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes para esse fim.

CLÁUSULA DÉÇ'MASEGUNDN ºº CONTE/51,79, ', . __ o, ,, , v, . “

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato,
nos moldes do Anexo IX.

12,2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar da
data do recebimento da notificação do órgão licitante. sob pena de convocação do licitante que O segu1r na
ordem classificatória, para assinatura do contrato nas mesmas condições Oferecidas pela proposta
vencedora
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12.3. O prazo de que trata o item 12.2, da Cláusula Décima Segunda. podera ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solICItado pela parte durante O seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pelo órgão licitante.

12.4. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o contrato conforme item 12.2,
poderá ficar Impedido de participar de um próximo processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de
acordo com a legislação VIgente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

13.1. Os critérios de reajuste e revisão observarão o disposto no Projeto Básico (ANEXO I), na minuta do
Termo de Contrato (ANEXO IX) e da legislação vigente.

ÇLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS

14.1, Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessários serão circunstancialmente
justificados, observado o disposto na Lei nº 8666/93 e na minuta do Termo de Contrato (ANEXO IX),

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO

15.1. O CONTRATANTE fiscalizará os serviços. através de seus órgãos competentes, de forma a fazer
cumprir, rigorosamente as condições do objeto do presente contrato.

152. O contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipaIs, sendo: fiscal titular e suplente
respectivamente, que responderão pela fiscalização tecnica/operacional.

TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR

Gabrieta Rupt Alipio Junior de Freitas
Nº DECRETO 13 517, de 27/02/2018 15963, de 04/01/2021
Nº MATRICULA 75578 77396

. Diretor do Departamento de PlanejamentoCARGO Arqu'telª Estratégico
Nº CREA ' CAU nº A 139992-6 MG—69392/D
“VÍNCULO Efetivo Comissionado

15.21. Os fiscais serão nomeados atraves de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito e ficarão
encarregados de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, Visando assegurar que os
serviços sejam executados atendendo ao estipulado pelo Contrato, podendo, inclusive:

a) Recusar ou sustar qualquer serviço executado em desacordo com o Contrato ou que atente contra a
segurança do pessoal ou bens do MUNICIPIO ou de terceiros.

b) Registrar no Relatório de Ocorrências (RDO) as irregularidades ou faihas que encontrar na
execução dos serviços, nele anotando as observações ou notificações cabíveis, assinando-o em
conjunto com o representante da CONTRATADA.

15.3, O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts, 67 e 73 da Lei nº 8.666 de 1993.

15.4. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
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15.5. Durante a execução do objeto, o fiscal tecnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correção das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.6. O fiscal tecnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto
ou, se foro caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

15.7. Em hipótese alguma, será admitido que a propria CONTRATADA materializa a avaliação de
desempenho e quatidade da prestação dos serviços realizada.

15.8, A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionaiidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador,

159 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleráveis previstos nos indicadores,
alem dos fatores redutores. devem ser aplicadas as sanções a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.
15.10. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou. se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

15.11. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vicios
tedibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8 666. de 1993.

15 12. Quando atendidos os termos do Contrato, 0 exercício da fiscalização pelo MUNICÍPIO= não importará
em abuso de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento da execução dos serviços, objeto da Clausula Segunda do presente Edital, será efetuado
da seguinte forma:

, 161.1 Serão realizadas medições mensais pelo Engenheiro responsável pela Fiscalização do objeto

' deste edital, pertencente ao quadro de servidores deste Município, com o acompanhamento daCONTRATADA, ate o 5“ (quinto) dia útil de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os
serviços realizados no mês imediatamente anterior.

1612. Os pagamentos serão efetuados apos o aceite do Fiscal do Contrato, através de medição elaborada

, por ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha de medição deveraser acompanhada da avaliação das ativrdades/obra e traduzirão o estágio da obra quando da realização da
medição.

16.13. Os pagamentos deverão ser efetuados atraves de transferência bancária em nome da Contratada
ate 30 (trinta) dias apos a apresentação a Divisão de Administração de Convênios de TODOS os
documentos necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer documento. a
contratada sera comunicada para complementar a documentação exigida, cujo prazo de pagamento
contara a partir da entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente após a referida entrega da
complementação, o contratante solicitará a contratada a apresentação da nota fiscal/fatura.

16.14. Para o pagamento de qualquer medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes
documentos

20
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16 1.441. Nota Fiscal / Fatura dos Serviços;

16.1.4.1.1. No espaço para observação da nota fiscal deverá constar:

a. Número do processo de aprovação do Plano de Trabalho;
o Número do PROCESSO LICITATORIO;
c. Número da TOMADA DE PREÇOS;
d Número do CONTRATO;
e. Objeto do Contrato;
f, Dados bancários em nome da contratada.

161,4.2. Prova de regularidade de Débito junto à Fazenda Pública Federal, Estadual. Municipal, FGTS
e Trabalhista;

161.43. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, e saber:

a, Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matricula CEI da obra — Cadastro
Especifíco do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários;

b. Cópia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a Previdência Social,
constando a relação dos funcronários registrados na matricula CEI da obra, completa com folha de
protocolo,

o Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

161.4.4. Comprovante de Recolhimento do ISS;

161 4.5 Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

16.1.46. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

161.4,7, Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matrícula CEI da obra e da contratada;

16.148, Comprovante de Recolhimento da CSLL;

1615. Caso a Contratada seia optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar através o
seu recolhimento regular.

1616 Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da
Empresa,

16.17. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços. além dos documentos citados
nos subitens 16.14 a 16,16, a CONTRATADA deverá apresentar:

a. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta Comercial;

b, Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica
e o registro do Contrato, necessários à execução dos serviços;

o Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de prazo de
execução dos serviços ou de valor, a contratada deverá providenciar as respectivas ART'S.

d. Comprovante da matrícula CEI da obra junto ao INSS;

161.8. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os
impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a ultima nota fiscal;
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161.9. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos
comprobatórios de regularidade tributaria. previdenciária e trabalhista constantes nos itens anteriores,
configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA;

161.10 Após a última medição dos serviços efetivamente executados. concluídos e aceitos será
efetuado o recebimento provisório,

161.11 A Comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) será feita pelo
encaminhamento à Prefeitura da Via da ART destinada ao contribuinte;

16.142. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido a CONTRATADA para
correção. ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação
da nova fatura, devidamente corrigida;

161.13. O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;

16.114. O recebimento definitivo da obra ocorrera 150 (cento e cinquenta) dias apos a conclusão dos
serviços/recebimento provisório;

16.1.15. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as
eventuais imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no
subitem anterior;

161.16 O Municipio de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os
itens das propostas que assrm se apresentarem;

16,1 17, Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos:

16.1.18. O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 da Previdência
Social. Para quaisquer pagamentos serão exigidos os documentos de arrecadação e quitação dos tributos,
especialmente FGTS e lNSS, observada as instruções dos respectivos órgãos e lSS no Municipio de Nova
Venécia/ES,

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Do PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE VIGENCIA DO
ÇQNTRATQ,

17.1, O prazo de Vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado. atendendo ao interesse e conveniência
da Administração.

17.2 O prazo de execução da obra será de 5 (cinco) meses, conforme cronograma fisico-financeiro, que faz
parte do processo» a contar do primeiro dia útil subsequente à data da ordem de sen/iços, podendo ser
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração. e
prorrogável na forma dos arts. 57, ªt e 79, sãº, da Lei nº 8666/93.

17.3. A prorrogação dos prazos de execução a vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma fisico—financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do aiuste. devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666. de 19935 o licitante/adjudicatário que:

a) Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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b) Apresentar documentação falsa;

18.1,1. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1 .2, Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18 1.3 Não mantiver a proposta;
18.14. Cometer fraude fiscal;
18.1.5. Comportar-se de modo inidôneo.

18,2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade Civil e criminal, as seguintes sanções:

18.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos
para a Contratante;

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.34. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

185. Se, durante o processo de aplicação de penalidade. houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº“ 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo a administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização — PAR.

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12846, de tº de agosto de 2013.
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18 7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a Administração Pública Municipal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participação de agente público.

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

18 9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-ã em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado a Administração, observado o principio
da proporcionalidade.
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18,11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. *
1812. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

19.1. As responsabilidades da contratada estão descritas no Projeto Básico, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

20.1. As responsabilidades da contratante estão descritas no Projeto Básico, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA

21.1. A Contratada responderá durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos pela solidez e segurança do
trabalho. assim em razão dos materiais como do solo. de acordo com (JC/2002. artigo 618.

21.2. A Contratada se compromete a executar a obra do objeto deste editai de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, projetos. planilha orçamentária e memoriais apresentados, que darão origem ao contrato. O
Inicio e término das obras dar—se—ão nos prazos mencionados no cronograma fisico-financeiro apresentado e
aprovado pela Administração, cujo modelo encontra-se anexo ao presente Edital, principalmente com relação
aos prazos.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1. A CONTRATADA deve garantir a execução do contrato em modalidade prevista no art, 56, êtª, da Lei
nº 8666/93: no valor equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, Caberá a CONTRATADA
manter a validade da garantia durante o periodo da execução contratual. renovando ou reforçando—a
conforme necessario.

221,1. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato de '
assinatura do Contrato.

22.2, A CONTRATANTE restituirã ou liberará a garantia ofertada. no prazo máximo 60 (sessenta) dias apos a
assinatura do termo de recebimento definitivo do serviço objeto desta licitação, confonne & 4º do art. 56, daLei nº 8666/93. *22 3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços. não será devolvida a garantia. a
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura de Nova Venécia, nos termos da
legislação vigente

22.4. As garantias em dinheiro deverão ser recolhidas por meio de deposito bancario através da CONTA
CORRENTE Nº 17.716.648. AGENCIA Nº 0129, BANCO BANESTES, em nome da Prefeitura de Nova

Venécia, CNPJ nº 27.167.428/0001—80. |22.4.1. Após efetuar o depósito, a licitante deverá dirigir-se à Divisão de Tesouraria desta Prefeitura
ªra emissão da Nota de Arrecadação em nome do interessado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÓES GERAIS E FINAIS

23.1. Os licitantes poderão ser atendidos no Prédio da Prefeitura, no endereço descrito no preâmbulo deste
Edital, durante o horário normal de expediente, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

23.2. Somente terão validade. para efeito de elaboração da documentação e propostas. as solicitações de
esclarecimentos feitos por escrito a Comissão Permanente de Licitação e por ela respondidas, também por
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escrito, sob a forma de circular dirigida a todos os licitantes, assim como. também só terão validade os
recursos e impugnações da mesma forma expressos.

23.3. O simples comparecimento à Licitação implicará na anrmação do licitante de que estalde posse,
conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, não encontrou discordância
nos dados e condições fornecidas.

23.4 Não será permitida a participação na Licitação, de consórcio ou grupo de empresas, ou de empresas
subcontratadas.

23.5. A Prefeitura de Nova Venécia se reserva também o direito de transferir, por despacho motivado do qual
clara ciência aos interessados. adiar a anular a presente IIClIaÇáO, em qualquer de suasfases, bem como de
desistir da adjudicação de seu objeto. sem que desses atos resultem qualquer direito a reclamação ou
indenização por parte de qualquer licrtante.

23,6, Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas ficarão sujeitos à interpretação da CPL.

23.7, A Comissão Permanente de Licitação CPL, em qualquer tempo pode promover diligência a fim desanar e validar quaisquer situações a qual iquem em dúvidas,

23.8. A Lei 8666/93 e suas alterações regerão as hipóteses não previstas neste ato convocatório.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTAtDO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia, Estado do Espirito Santo, para esclarecer dúvidas
oriundas desta Licitação, ficando expressamente vedada a eleição de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha ser.

Nova Venécia — ES, 05 de julho de 2022.

Fagner Baiano
Secretário Munmi al deObras e do T p
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ANEXO |
(Projeto Básico — Especificações do objeto)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

PROJETO BÁSICO

'I. OBJETO:

1.1, Contratação de empresa especializada para execução de serviços de empreitada global com fornecimento
de mão de Obra e materiais, objetivando a adequação de espaço para instalação de containeres visando o
funcionamento do Espaço de Empreendedores de Economia Formal e Informal, na Praça Adélio Lubiana, na
Avenida São Mateus, Bairro Beira Rio, neste Município de Nova Venécia-ES, sob regime de empreitada por
preço unitário.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1, O objetivo pnncrpal de adequação do referido espaço visa a ampliação dos pequenos negócios voltados às
micros e pequenas empresas e microempreendedores individuais, ia diversificados por meio de projeto especial
Cidade Empreendedora, executado por esse governo municipal, tendo em vista que esta em andamento projeto
para a reestruturação física e conceitual do Hortomercado Municipal, que se faz necessário em virtude da alta
demanda dos empreendedores venecianos em se legalizar e aquecer a economia local. através do setor da
agroindústria, num espaço amplo e de potencialidade, que pretendemos transformar. com um projeto arrojado,
em um ponto turístico do município.

2 2, Considerando que o Hortomercado Municipal passará por uma reestruturação, torna—se necessário retirar do
seu espaço 07 (sete) empreendedores de economia informal e localiza—los em local apropriado para
empreenderam suas atividades.

2 3. Assim sendo, para atender estes empreendedores serão instalados 04 (quatro) containeres em local a ser
estruturado na Praça Adélio Lubiana, OS containeres serão doados atraves de parceria firmada com Agência de
Desenvolvimento das Micros e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo — ADERES, portanto. necessária
se faz a adequação do local para instalação deles.

2 4. O espaço destinado sera próximo a Rodoviária e a Passarela, onde tem circulação de grande fluxo de
pessoas, além de contar com linda paisagem. Visitação turística. areas esportivas, parques para crianças, feiras
gastronômicas semanais. O que, com certeza, ampliará suas vendas,

2.5. Acredita-se assim, que atraves de politicas publicas, estimularemos O desenvolvimento econômico de nosso
município, a partir dos pequenos negócios.

3, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3 1 Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básico correrão por conta de dotação especifica
da Secretaria Municipal de Obras e Transportes conforme segue:

ORGÃO.“ 110 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE
URBANISMO

UNIDADE 001 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE
URBANISMO

FUNÇÃO: 15 — URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 — SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA OI 13 » URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇAÓ
ATIVIDADE 1179 ,. CONSTRUÇÃO. REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,
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JARDINS E CANTEIROS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

FONTES DE RECURSOS 20010000000 -— RECURSOS ORDINARIOS (SUPERAVIT)FICHA“ 709
4. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da
Administração.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1. O prazo de execução da obra será de 5 (cinco) meses, conforme cronograma fisico-financeiro, que faz
parte do processo, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da ordem de serviços, podendo ser
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração.

e. ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS:

6.1. As especificações técnicas estão contidas nos Projetos, Planilha Orçamentária. Cronograma Físico-
Financeiro, Memória de Cálculo, Memorial Descritivo, Estudo Tecnico Preliminar, apensados ao presente
processo, Os documentos foram desenvolvidos pelas Secretarias de Planejamento e de Obras e Transportes.

7. CONDIÇOES GERAIS:

7.1 As quantidades a serem executadas estão apresentadas na Planilha Orçamentária e foram estimadas de
acordo com as peculiaridades da revitalização do espaço público.

7.2. A aprovação dos serviços pela Contratante, não exime a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e a Administração
Pública.

7.3. A Contratada será a Unica responsavel pela precisão das informações, pela correta aplicação dos
procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados.

8. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

8 1. Os servrços ora contratados serão executados na Praça Adélio Lubiana, na Avenida São Mateus, Bairro
Beira Rio. neste Município de Nova Venécia—ES.

9. CONDICOES DE GARANTIA:

9 1. A Contratada responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais como do solo, de acordo com (JC/2002, artigo 618.

9,2. A Contratada se compromete a executar a obra do objeto deste Projeto Básico de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, projeto, planilha orçamentária e memoriais apresentados, que darão origem ao futuro contrato.
O inicio e término das obras dar—se-ao nos prazos mencionados no cronograma físico-financeiro apresentado e
aprovado pela Administração. CUjO modelo encontrar—sea anexo ao presente Edital, principalmente com relação
aos prazos

9.3. A CONTRATADA deve garantir a execução do contrato em modalidade prevista no art. 56, êtª, da Lei nº
8666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá a CONTRATADA
manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando ou reforçando-a conforme
necessário.
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94. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverão ser apresentados no ato de assinatura do
Contrato.

9 5. A CONTRATANTE restituira ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a
assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objeto desta licitação, conforme % 4º do art. 56, da Lei
nº 8666/93,

9.6, Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços. não será devolvida a garantia, a menos
que a rescisão ou paralisação decorram por iniciativa da Prefeitura de Nova Venécia, nos termos da legislação
vigente

9.7. As garantias em dinheiro deverão ser recolhidas por meio de depósito bancário através da CONTA
CORRENTE Nº 17716648, AGENCIA Nº 0129, BANCO BANESTES, em nome da Prefeitura de Nova Venécia,
CNPJ nº 27.167,428/0001—80.

98 Após efetuar o depósito. a licitante deverá dirigir—se a Divisão de Tesouraria desta Prefeitura para emissão
da Nota de Arrecadação em nome do interessado

10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

101. O contrato será fiscalizado por 2 (dois) servidores públicos municipais, sendo: fiscal titular e suplente
respectivamente, que responderão pela fiscalização tecnica/operacionai.

TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR Gabriela Rupl Alipio Junior de Freitas

Nº DECRETO 13 517 de 27/02/2016 15 963, de 04/01/2021
Nº MATRICULA 755'r'8 77396
CARGO Arquiteta Diretor do Departamento de PlanejamentoEstrategico

Nº CREA ' CAU nº A 139992-6 MG—69392/DleCULO ' Efetivo Comissionado
11. CONDIÇÓES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

11,1, Serão realizadas medições mensais pelo Engenheiro responsavel pela fiscalização do objeto do edital,
pertencente ao quadro de servrdores deste Município, com o acompanhamento da CONTRATADA. ate 0 Sº
(quinto) dia útil de cada mês. as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mes
imediatamente anterior,

11.2. Os pagamentos serão efetuados apos o aceite do Fiscal do Contrato, atraves de medição elaborada por
ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha de medição deverá ser
acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o estágio da obra quando da realização da medição.

11.3. Os pagamentos deverão ser efetuados atraves de transferência bancária em nome da Contratada até 30
(trinta) dias apos a apresentação a Divisão de Administração de Convênios de TODOS os documentos
necessários para sua efetivação. Caso deixe de apresentar qualquer documento, a contratada será comunicada
para complementar a documentação exrgida, cuio prazo de pagamento contara a partir da entrega do(s)
documento(e) faltoso(s) Somente após a referida entrega da complementação, o contratante solicitará ã
contratada a apresentação da nota fiscal/fatura,

114. Para o pagamento de qualquer medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

“4.1 Nota Fiscal / Fatura dos Serviços:
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11.4 11. No espaço para Observação da nota fiscal deverá constar

a Nomero do PROCESSO LICITATORIO;
O Número da TOMADA DE PREÇOS;
o. Número do CONTRATO;
d, Objeto do Contrato;
e, Dados bancários em nome da contratada.

11 4.2. Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Pública Federal. Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista:

11 4.3. Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas. e saber:

a Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da Obra — Cadastro Específico
do lNSS, devidamente assinadas pelos respectivos operários;

b. Cópia da GFIP —- Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, constando a relação
dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra, completa com folha de protocolo;

c Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

e, Comprovante de Recolhimento do lSS;

f. Comprovante de Recolhimento do lRPJ;

9 Comprovante de Recolhimento do COFINS:

h. Comprovante de Recolhimento do lNSS (GPS) de matricula CEI da obra e da contratada;

i Comprovante de Recolhimento da CSLL

114.31. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverá comprovar atraves do seu
recolhimento regular.

11.4.4, Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da Empresa.

11.4.5. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos documentos citados nos subitens
11 4.1 a 11.44, a CONTRATADA deverá apresentar

a) Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício anterior devidamente registrado na Junta Comercial;

b) Comprovante de que providenciºu junto ao CREA-ES. a Anotação de Responsabilidade Técnica e O registro
do Contrato. necessários a execução dos serviços;

c) Caso O Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de prazo de execução dos
serviços ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ARTS,

d) Comprovante da matrícula CEI da obra junto ao lNSS;

11.46. Por ocasião do pagamento da última medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os impostos
recolhidos em dia. inclusive O lSS referente a última nota fiscal“,
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11 4.7. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos comprobatórios de
regularidade tributaria. previdenCiaria e trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do
pagamento provocado pela CONTRATADA;

11.4.8. Após a ultima medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos será efetuado o
recebimento provisório;

11.4.9. A Comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) será feita pelo encaminhamento à
Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte;
11.4.10. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido a CONTRATADA para
correção, ficando estabelecido que O prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da
nova fatura. devidamente corrigida:

11 4.11, O Municipio podera deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;

114,12, O recebimento definitivo da obra ocorrerá 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão dos
serviços/recebimento provisório:

11.413. O recebimento definitivo da Obra somente ocorrerá caso tenham Sido sanadas todas as eventuais
imperfeições detectadas durante a execução da obra ou nO transcurso de prazo previsto no subitem anterior;

114.14. O Município de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das
propostas que assim se apresentarem,

11.415. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos;

11.4.16 O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 da Previdência Social.
Para quaisquer pagamentos serão exigidos os documentos de arrecadação e quitação dos tributos,
especialmente FGTS e iNSS, observada as instruções dos respectivos órgãos e ISS no Município de Nova
Venécia/ES.

12. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE:

12,1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na lei nº
8666/93:

12.2. Responsabilizar-se pela comunicação. em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na
execução do contrato:

12 3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;
12,4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

12,5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato;

12 6. Exigir O cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta:

12 7. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas a observância das normas ambientais
vigentes;

12.8, Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do prºjeto baSICO e seus anexos;
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12.9. 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. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.11 A CONTRATADA e obrigada a reparar, corrigir, remover. reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vici—os, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados.

13.2, A eventual aceitação das obras/serviços por parte do Contratante não eximirá a Contratada da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da
Contratada.

13.3. As obras/serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o entulho e
restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados pela Contratada.
13.4 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da
ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Nova Venécia.

135 Responder. ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo
que. em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais
pertences do CONTRATANTE ou de terceiros. ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serão
ressarcidos:

13 6, Observar o uso dos equipamentos de segurança, por parte de seus funcionários, de proteção individual e
coletiva (EPl e EPC) que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência
de danos fisicos e materiais;

13.7. Responsabilizar—se excluswamente por providências e obrigações em caso de acidente de trabalho,
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

13.8 A CONTRATADA preferencialmente selecionará, MÃO DE OBRA LOCAL para execução dos serviços.

13 9. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução
deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da Republica, bem
como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato.

13.10. A CONTRATADA deverá apresentar. sempre que solicitada, a documentação relativa a comprovação do
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS.
para com seus empregados.

13 11 Estabeiecer normas de segurança e tornar as providências que visem a total segurança dos operários e
de terceiros no perímetro da obra.

13.12. Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representa—la junto a
fiscalização do Municipio de Nova Venécia/ES;

13.13. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do
Município de Nova Venécia/ES, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

13,14 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias. tais como: sala para a fiscalização,
barracões para depósito de materiais. sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e
suficrentes a boa execução da obra;
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13.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais. acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,
conforme prevê O parágrafo 1º, do Artigo 65 da Lei 8666/93.

13.16. A publicidade do recurso deverá ser realizada por meio de placa a ser fixada na Obra, ou outro veículo de
comunicação, a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento,

13.17. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados
quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou
comprometer a integridade do patrimônio público;

13.18 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Prºjeto Básico
ou no contrato:

13.19, Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

13.20. Manter, durante O periodo de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e
qualificação no certame IiCItatOrIo;

13,21, Manter os seus empregados uniformizados. identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber.

13.22, Atender as novas regras do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), referente a
prevenção a Covid-19 como forma de preservar a saúde, cumprindo todas as normas e protocotos de segurança.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

14.1. Documentação relativa à Capacidade Juridica:

a) Carteira de identIdade do(s) proprietario(s) ou do(s) Sócio(s);

O) Registro comerCIat, no caso de empresa Individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração consolidada, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

d) inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

e) 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.

f) Certificado de Inscrição Cadastral da Licitante no Municipio de Nova Venécia.

14.1.1, No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sócios em comum, estas serão lNABILITADAS por
ofender o Princípio de Competitividade.

14.2. Da Documentação relativa à QualifIcação Financeira:

14.2 1. Certidão negativa de falenCIa ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

14.211 No caso de certidão posrtiva de recuperação judicial ou extrajudicial. o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº

';")_ ;.
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11.101, de 09 de fevereiro de 2005. sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.

14.212. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para fins
de habilitação. deverá apresentar data de emissão de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada
para a sessão de abertura da Imitação.

14.2 2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados na mais de 03 (três) meses da data de apresentação da prºposta.

a receita bruta anual de R$ 480000000. conforme a Lei 123/2006, art. 3, 5 2º, bem como. o art. Sº, I e ll, nova
' 14 2.21. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, que excedamredação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. 176, (,..)

' I “ balanço patrimonial;
ll — demonstração dos lucros ou prejuizos acumulados;

lll — demonstração do resultado do exercicio; e
tv - demonstração dos fluxos de caixa,

V — se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

5 tº As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das
demonstrações do exercício anterior.

& 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou
i demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do, exercicio,

14.222. Para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita bruta de R$
4.800.000,00. de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3“, i e li, nova redação pela LC nº 155/2016:

, a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas, registrados na JuntaComercral:

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário. devidamente registrado na Junta Comercial;

c) As empresas Optantes pelo simples napionat em atendimento ao tratamento diferenciado para ME e EPP,
poderão substituir os itens das letras "a" e "b" pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(DEFlS) e o Extrato do Simples Nacional, do periodo de apuração anterior ao Edital;

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega. não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538. de 2015).

14.223. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o recibo de entrega
dos arquivos digitais. bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço Patrimonial, da Demonstração de
Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital.
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142.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispõe O artigo 112 da Lei nº 5.764. de 1971, ou de uma declaração, sob as penas
da lei, de que tal auditoria não fOi eXIgida pelo Orgão fiscalizador.

14.225. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação
das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Reallzãvel a Longo Prazo
Passwo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante
Passivo Circulante

14 2.2.5 1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação. deverão comprovar patrimônio
quUido mínimo, na forma dos 55 2ª e 3“ do artigo 31, da Lei nº 8666/93;

14 2.2.5 2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratação, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze) meses, conforme determina a Lei nº
8666/93. admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, atraves de índices oficiais.

14 2.26, As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta comercial
respectiva ou por intermédio do SPED —- Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da legislação que
regula a materia.

142.2 7. No caso de empresa recem—constituida que ainda não tenha encerrado seu primeiro exercicio social. o
que deverá ser devidamente comprovado, podera ser apresentado, excepcionalmente, em substituição ao
balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 0 Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao
período compreendido entre o inicio de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos
documentos de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação
apresentada deverá estar devidamente registrada najunta comercial ou no SPED.

142.28. As empresas enquadradas como MEI — Micro Empreendedor Individual estão dispensadas da
Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, porem devem apresentar o
CCM! — Certificado da Condição de Microempreendedor Individual,

142.29. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das Demonstrações Contábeis.
e fim de comprovar que o profissional da contabilidade esta em situação regular perante o CRC na data de sua
emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua
regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a
inabilitação da empresa licitante no presente certame.

14.3. Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

14.31. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

14.3 2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacronal (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União (DAU) por elas
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administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora—Geral da Fazenda Nacional:

14.33. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

1434. Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII—A da Consolidação das Leis do
Trabalho. aprovada pelo Decreto—Lei nº 5.452, de 1ª de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico:
www.tst.jus.br/certidão;

14.35. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante.
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1436. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

1437. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicilio ou
sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova Venécia/ES fica obrigada a fornecer a
certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item;

14.3.8. Caso o licitante seja consuderado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

14.39. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscai.
mesmo que esta apresente alguma restrição. sob pena de inabilitação.

14.4. Das Declarações de Regularidade Social, de Superveniência, de e—mail e atendimento ao Artigo 9º.
inciso III da Lei 8.666I93:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, 5 2ª, Lei
8666/1993.

b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos”. com base fundamento no inciso XXXllI, do artigo 7“. da Constituição
Federal, conforme nova redação dada peia Emenda Constitucional nº 20/1998 do a Lei nº 8666/93 e suas
posteriores alterações,
c) Declaração para notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência
inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO de e-mail.

Obs.: Afalta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente certame.

d) Apresentar declaração expressa atestando que a licitante não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa. ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira
responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

14.5. Documentação relativa à Qualificação Técnica:

a) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis Tecnicos junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia);

a.1) A Licitante deverá apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuições conforme Resolução
nº 266/79 do CONFEA:

3,2) No caso de duas ou mais iicitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Juridica emitidas pelo

u.) '-.li
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CREA em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas serão inabilitadas;

a 3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverá apresentar na ocasião da
contratação suas Certidões e Registros e Quitação visados pelo CREA do estado do Espírito Santo;

ai.-4) As Atribuições Tecnicas do(s) ResponsáveKeis) Técnico(s) indicado(s) deverão ser semelhantes com os
serviços listados na planilha de orçamento,

14.6. Das Visitas Técnicas Facultativas:

14 6.1. A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA TÉCNICA fornecido pelo
Municipio de Nova Venécia-ES, emitido pela SECRETARlA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,
devidamente assmado por responsável da Secretaria, devendo a vistoria ser previamente agendada ate o
terceiro dia útil antes da realização do certame, bem como a visita técnica devera ser realizada apenas por
profissionais devidamente habilitados pelo CREA, detentores de registro ou pelo representante legal da
empresa. OU não havendo interesse, a mesma deverá apresentar declaração formal assinada pelo
RESPONSAVEL TECNICO da empresa registrado no CREA ou pelo REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,
sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas com o orgão licitador,

14.62. O objetivo da visita técnica vem a ser a comprovação de que todos os licitantes conhecem os locais da
execução dos serviços e. via de consequêncra, suas propostas de preços refletirão com exatidão os serviços a
serem executados. evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

15. PROPOSTA DE PREÇOS:

15.1. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados
(colado ou lacrado).

15.2. Em única via redigidas em linguagem clara, em papel timbrado do proponente, sem emendas rasuras.
entrelinhas ou ressalvas,

15 3, Data e assinatura da pessoa credenciada. do representante legal ou do responsável técnico, na pagina
final. rubricada as demais páginas.

15.4. Descrição clara e completa dos serviços ofertados com as devidas especificações.

15.5. Apresentar planilha de preço unitário e total por item, e o valor global da proposta, em moeda nacional, em
valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes fórmulas do Office Excel: Arred ou
arredondarpara.baixo;2 ou configurar o Office Excel em Arquivo — Opções —- Avançado — Ao calcular esta pasta
de trabalho: Definir precisão conforme exibido

Obs.: a não utilização das fórmulas acrma citadas na elaboração da planilha de preço não acarretará a
desclassificação da proposta apresentada

15,6, Periodo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura das propostas.

15 7. Declaração de que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos,
bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos materiais ao local de entrega e tributos de
qualquer natureza.

15 8. Indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida, número, bairro,
cidade, CEP, UF), telefone e endereço eletrônico (e—mail)

Aicniclzi Vitt'ii'iu. it" 3 l?. ("L-itiro. Nªnni Vcnucm-l-ÃS, ('I3P: 39.830—(illll — lol,: (27) 3753—9004

llniiic-l'ugc: 577337337bugiºx_ª']_]“k_'.g_l_l_lu_g;_.titii .lii - lz-inziil: licilziczio ti"-nin-zivcriccincagin.br



MUNICIPO DE NOVA VENÉCIA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÓES - CPL

16. DA MODALIDADE LlClTATÓRlA: |
16 t Sugere—se a adoção da modalidade Tomada de Preço, sendo o tipo de julgamento Menor Preço Global,
Regime de Execução. Indireta, Empreitada: por preço unitário.

17. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS:

17.1, Cometa infração administrativa, nos termos da Lei nº 8666, de 1993, a CONTRATADA que:

17.1 .1. inexecutar totat ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

17,1.2, ensejar o retardamento da execução do objeto;

17,1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; !
17.1 _4. comportar—se de modo inidôneo; ou

17.1 .5. cometer fraude fiscal,

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração pode aplicar a CONTRATADA asseguintes sançõesr (17.2.1. Advertência por escrito. quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas teves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos significativos para o serviço
contratado:

17.2.2. Multa de:

17.221. 01% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, iimitada a incidência a 15 (quinze) dias, Após
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a
não—aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese. inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuizo da rescisão unilateral da avença;

17 2.2 2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;

17.2.23. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

17.224, 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo, e Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser
alterados a critério da autoridade

17.225 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação). observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;

17 2.2.6, As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.

17 2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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17.24. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que apiicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

17,3, As sanções previstas nos subitens 17,21, 172,3 e 172,4 poderão ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando—a dos pagamentos a serem efetuados.

17 4 Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1, , ,. .. ,. , ,, , ,, , ,,,,, , ,, ,, . , ,__.,, , , , , , , , , ,' GRAU f CORRESPONDENCIA '
1 t 072% ao dia sobre o valor mensal do contrato? 1!

i 2 % ao d a Sobre ,º vetor menSaiV do contrato E
i 3 i 0. 8% ao dia Sobre o valor mensal do contrato &, , __ , , ,, , ,, ,. ,, ª
' 4 1 1,6% ao dia sobre o valor menSanl do contrato J!

5 ] 3 72%? ao dia Sobre o valor imenSal do contrato :
Tabela 2 | ' .ITEM : DESCRIÇAO GRAU |

1 Permitir situação que crie a poseibilidade de causar dano fisico, lesão corporal ou 05 iconsequências fetais, por ocorrência ,, ,: ,, ,, , ,, , ,
2 [Suspender ou interromper salvo motivo de toma maior ou caso fortuito os serviçOs 04 'contraluais por dia e por unidade de atendimento, !
3 M'anter funcionario sem Qualificação para executar os services contratados por 03empregador e? 'por dia :

i 4 , Recusar- se a executar Serviço determinado pela? fiscalização por serviço e perdia : 02 |, . , ,,, ,, , , , ,, i,, , ,. ,,,,,, , _ .Para os itens a seguir, deixar de: ],ª. ,,,,,,,, . ,,, . . '
' 5 [Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador pOr 02 [íocorrência, ,: — ,, ,, f :* , , , ",
ª 6 Substitmr empregado due se conduza de modo inconveniente ou não atenda as 01 *,lneceSSidades do sen/ico por funcionario e por dia. i

iCumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não prSVistOs nesta tabela de ]7 multas após reincidênCia formalmente notificada pelo órgão fiscalizador por item e por 03 ª
1 ocorrência,,,l, ,, , . ,,,,,, M..—,,, ___._,.. ...,, ,, , , ,,, , ,, ..._.._,,_..,_..,........ , ,, ,

8 , indicar e manter durante a execução do cOntrato os praticados previstos no 01l editalfcontrato: ;
175. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e IV da Lei nº 8666, de 1993, as empresas ou
profissionais que.

17.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dOlOSOS. fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos:

175.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar OS objetivos da licitação;

17 5,3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

176. Se, durante O processo de aplicação da penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846. de tº de agosto de 2013, como ato lesivo a administração pública nacional ou
estrangeira. cópias do processo administrativo necessárias a apuração da responsabilidade da empresa deverão
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ser remetidas a autoridade competente, corn despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
Instauração de Investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização — PAR.

1771 A apuração e o julgamento das demais Infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1ª de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participação de agente público.

17.9, A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—se—á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, observando—se o procedimento previsto na Lei nº
8666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784. de 1999,

17.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o principio da
proporcionalidade.

17.101. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

17.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuizos causados peta conduta do licitante, o
município podera cobrar o valor remanescentejudicialmente. conforme artigo 419 do Código Civil.

17.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

1743. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SlCAF. '18. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

18.1v Os preços são fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

18.2, Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada. os preços contratados
poderão sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando—se o indice lNCC (indice Nacional de Custo da
Construção — DIFGV) excluswamente para as obrigações iniciadas e concluídas apos a ocorrência da
anuaHdade.

18.3, Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste

18,4. No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento. o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo, Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas atenções finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição. o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

18 7 Na ausêncra de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente. por meio de termo aditivo.
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18.8. O reajuste será reaiizado por apostilamento.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO:

19 1. É vedada a subcontrataçáo total ou parcial para a execução dos serviços, objeto do Contrato.

20. CONCLUSÃO:

20 1. A planilha orçamentária, memorial descritivo e demais peças encontram—se em anexo a este projeto.

Nova Venécia—ES, 30 de maio de 2022.

ELABORADO POR:

GABRIELA RUPF
Arquiteta
Matricula nº 75578
CAU nº A 139992—6

ALIPIO JUNIOR DE FREITAS
Diretor do Departamento de Ptanejamento Estrategico
Matricula nº 77396
Engenheiro Civil
CREA MG-69392/D

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

Aprovado pela autoridade competente, Sr. Andre WiIer Silva Fagundes, Prefeito do Município de Nova 'Venécia/ES,

Em. / /
ANDRE WILER SILVA FAGUNDES I
Prefeito
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Anexo |.I — Projeto Executivo;
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do de
AV MA , SIN“
DER-ES, SINAPI E

cóano REF. DE CUSTO DESCRIÇÃO . UNITÁRIO
4de obra nas dimensões de x m, 269.37 2 82034

de obra com gabarito de madeira 10,27 9 413.90
preço para de

da execução de obras (Classe A- NBR 16 004 — Classe |! B)_ mciuindo 947,32
aluguel da caçamba, carga, transpone e

13.1

DER-ES manual de 1a até 1.5069 . 60,33 2 147,82
SEINFRA Regularização do sub—íelte . 1 53 40,19

de cavas de fundação. emDER4ES 64,97 216839
TOTAL=

madeira cm para
, levando em conta & utlllzar 5 vezes ( 11 178 47Inclumdo (: maienal, corte, montagem, ' '

Fornecimemo, dobragem & em
de armadura aço CASO A médla . man-retro de 1 192,05 14,03 16 727,44

, e colocªção em fôrma.
de armadura CAGO B fina, duámetro da 4 D a 7 0 215 49 , 16.15 348079
Fcrnecnmemo, preparo e de concreto
Fck=25 MPa (brita 1 e 2) » (5% d:; perdas já 9.46 792.81 7.496.68
Incluído no

TOTAL

de blocos concreto cm.
Minimo a compres 2,5 Mpa,

clarg De cimento. cal hudratada ÇH1 e
no traço 1:0 58 esp, Das funtas 10 mm &Das 14

com argamassa de camenlo e areia110101 mama ou grossa lavada no traça 1 3, espessura 2 017,00
Emboço de argamassa de cumenl, cal hldraíada120301 CH1 a area médla avada no lraço 1 O 5 6, , 6 049,65
Reboco de argamassa de camente. cal120302 CH1 e arena média grossa lavada no (rca 1 O 5 6, , ' 3 547,63

10.6

Cerca ! gradnl NYLOFOR H=2,03M, Malha 5 x 20
cm - FIO 5.00 mm, Com flxadores de pollamlda
em poste 40 x 60 mm chumbados em basa de

SEINFRA (EXCLUSIVE ESTA) , Reveshdos em , 59 683,36
poliester pºr processo de pmtura eletroslática
(GRADIL E POSTE), Nas cores verde ou branca

e

COMPOSIÇÃO1 dª “ºu“ mªd'dª dª — _ 23 269,60 R$ 30 459,91 . 30.459,91T = 90.143em a. ,1 50 rn de 693,82
, preparo e aplicação de concreío30 MPa (bruta 1 e 2) — (5% de perdas já , 4 950,08

incluído no

de de 2,Rpr30 cm paralevando em conta a utillzar 5 vezes ( , 1 393.20
inclumdo o material, corte.

Fªlso argamassa alta res-sténcra (upo granillte ou
equiv de qualldade comprovada, esp de 10mm,130230 juntas plástica em quadros de 1m. na cor 137,25 18 855,22

com acabamento antiderrapante
mecanrzado, mcluswe regularlzaçào e=3 ºcm

TOTAL=



81 40243 DER-ES
Fornecimento, dobragem e colocação em lorma,
de armadura CABO B ima, diâmetro de 6,3 a
10.0mrn

kg 105,87 R$ 10.72 R$ 14 03 R$ 1 485,62

82 40206 DER—ES

Forma de tábua de made-tra 2 5x30 cm para
fundações, levando em conta a uttltzar 5 vezes (
Incluindo o manual. corte, montagem,
escaramenlo e deslorma)

m: 4,72 R$ 73.25 R$ 95. 88 R$ 452 ,57

83 40237 DERvES
Fornecimento, preparo e aphcaçáo de concreto
Fck=25 MPa (brlla 1 e 2) — (5% de perdas já
incluído no custo)

m: 5,85 R$ 605,66 R$ R$ 4.637,93

«Lixamento de parede com pintura anttga PVA
3,05. 1 99'1 10246 DER ES para reoebtmento de nova camada de tinta mª 0200 R$ R$ 3' 9 R$

Ptntura com uma acrilica, marcas de referénCta
9 2 190117 DER—ES Suvmtl, Coral & Melala1ex, inclustve selador mz 223,38 R$ 17.13 R$ 22.42 R$ 5 008,39

acrílico. em paredes e forros, a duas demãos

TOTAL3 R$
W??ªi*'ªlª'ª?*mwv WWW???“'» ' v ,.. h 1 .. : ll '( 5 . 7 ' (''mwwmam, hl” Wmª-«

Madeira roliça tratada, D= 16 A 20 CM, H 6,0
10 1 SINAPI M, em aucaligto ºu aqutvalente M 103,60 R$ 44,12 R$ 51 75 R$ 5 983,22

Madeira roliça tratada eucaltplo , D=25 A 29 CM
10.2 2794 SlNAPl H : 6,5 M. euoaitpto ou equtvalente da regiãº M 16.00 R$ 117,06 R$ 153,23 R$ 2758,”

Banco de concreto armado aparenta com apelos
10 3 200563 DER-ES de alvenarvas assentada de amento, cal e areia, m 6,28 R$ 158.06 R$ 206,90 R$ 1299.34

largura de 0,50 m e espessura de 0,05m

104 98509 SlNAPl Plantio de arbusto ou coroa vtva und 4,00 R$ 40,51 R$ 53,03 R$ 212,11
10 5 38509 DER-ES Grama em placas tipo esmeralda m” 372,05 R$ 13,13 R$ 17,19 R$ 639449

TOTAL= R$ 16.647 33

111 151901

nv! c. a 4
Quadro distrtb energta, embulldo ou sem
embutido, capac pl 16 dif.]. DIN, amarram tnf
100A barra. neutro

UND 1,00 R$ 598,02 R$ 782,81 R$ 782,81

Mim-Dislunlor bipolar 20 A, curva C — 5KA

11 2 151307 DER—ES 220/127VCA (NBR IEC 60947-2),Re1 Stemens, und 4.00 R$ 58,12 R$ 76.08 R$ 304,32
GE. Schneider ou equnvalente

, . Eletrodulo PEAD, oor preta, diam 2", marca ref,11 3 151139 DER ES Kanaflex ou equivalente m 73,00 R$ 22,68 R$ 29.69 R$ 2 167,23
Cavxa de passagem de alvenana de blocos
cerâmicos 10 furos 1012090131“, dimensão de

11 4 151003 DER-ES 30x30x300rn,com revestimento Interno em und 5.00 R$ 110,99 R$ 145.29 R$ 726,43
chaptsco e reboco, tampa de concreto asp. Sem &
lastro de bula Scrn

Cabo de cobre termoplástico. com Isolamento
115 151415 DER-ES para 100011. seçãº de 4 º mm2 111 395,00 R$ 9.96 R$ 13.04 R$ 514987

TOTAL= R$ 9 130,66

1,30 763,82Limpeza geral da obra (quadraspraças e jardtm)

TOTAL= R$ 763,821 3 () ADMINISTRAÇÃO [ » ;
13 1 COMPOSIÇÃO 2 Administração local (5%) und 1,00 R$ 8479.88 R$ 11 100,16 R$ 1110016

TOTAL= R$ 11.100,16

NOVA VENÉCIA, 1 1 DE MAIO DE 2022

Gabriela Rupl
CAU A139992-6
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉClA-ES

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA Conslrução do Espaço de Empreendedorismo .:ª-
ENDEREÇO Av, sÃo MATEUS . SIN“
REFERENCIA DER-ESIIOPES E SINAPI E SEINFRA

10 SERVIÇOS PRELIMINARES - ;
1.1 Placa de obra

Altura Compnmenlo Área (mª)2,00 4,00 8,00
1.2 Locação de obra com gabarito de madeira

Area de Construção
(22.51+28,38)/2= 25,44
(23,11+23,94)Í2= 23.52

(1+25,44+1) ' (1+23,52+1)= 700,26 Área Total (mª) 700,26

Indice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe ll B).
incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Altura Comprimento (mº)0,05 150,90
CONTAINER (58,48 ' 0.08)= 4.68PASSElO (92,42 ' 0,05): 4,62 Total (mª) 11.50

(11,04'4)'(0,05)= 2,20

2 1 Escavação
Sapatas

Profundrdade

Lado esquerdo Altura Largura média Quantrdade Volume (mª)0,50 0,50 1,05 8,00 2,10
Profundidade

Lado direito Altura Largura média Quantidade Volume (mª)0,50 0,50 1,05 9,00 2.36
ProfundidadeFundos Altura Largura média Quantidade Volume (mª)0,50 0.50 1.05 2.00 0.53

Frente Altura Largura Profundidade Quantidade Volume (mª)0.50 0,50 1,05 8,00 2.10
Vigas baldrames

Profundidade

Comprimento Largura média Quantidade Volume (mª)
Lado esquerdo 23,11 0,40 0,85 1,00 7,86Lado direito 23,94 0,40 0,85 1,00 8,14Fundos 5,46 0,40 0,85 1,00 1,86Frente 23,36 0,40 0.85 1.00 7,95
VOLUME DA SAPATA (0,4'0,5)'(0,85)'(27)= 4.59 4,59
ESCAVAÇÁO PARA PASSAGEM
DE ELETRODUTO

(0,20'0,50)'73= 7.30 Mª
Total (m') 7,30

Total (mª) 35,60

2 2 Regularização de sub leito
Sapatas Comprimento Largura Quamidade Área (mº)0.50 0.50 27,00 6.75

Vigas baldrames Comprimento Largura Quantidade Área (mª)Lado esquerdo 23,11 0,20 1,00 4,62Lado direito 23.94 0,20 1,00 4,79Fundos 5.46 0,20 1.00 1.09



2,3

3,1

32

Frente

Reaterro

Estrutura de contenção lateral

Lado esquerdo
Lado diretto

Fundos

Frente

Volume de concreto Pilar! Pilarete

(0.15'0.30)'27=

ELETRODUTO

(0,20'0,50)'73=

Forma

Pilaretes

Lado esquerdo

Lado direito

Fundos

Frente

Vigas baldrames

Lado esquerdo
Lado direlto

Fundos

F rente

Pilares

Lado esquerdo
Lado direito
Fundos

Frente

Vigas

Lado esquerdo

Lado direito

Fundos

F re nte

Armadura de aço (ZA—50

Sapatas

Comprimento da Ferragem

0,55

Palaretes/ Pilar (1 .85+0,2)=2,05

Lado esquerdo

Lado dureito

Fundos

23.38

Comprimento
22.19

22.94

5.50

22.91

mª

1,21

(0,85'0,1'27)=

Comprimento

0,30

0,30

0,30

0,30

Comprimento

23.11

23,94

5,46

23,38

Comprimento

030

0,30
0,30

0.30

Comprimento

23,1 1

23,94

5,46

23,38

Quantidade de barras

7,3

4,00

Comprimento de cada barra

2,05

2.05

2.05

Largura

0,40

0,40

0,40

0,40

229

Largura

0,15

0,15

0.15

0,15

Largura

Largura

0.15

0,15
0.15

0.15

Largura

Direções

M)

2,00

Quantidade de barras

4,00

4,00

4,00

1 ,00 4,68
Total (m*) 21,93

Profundidade
média Quantidade
0.85 1 .00
0,85 1 ,00
0.85 1 ,00
0.85 1 .00

Subtotal (mª)

Volume de aterro nas sapatas (mª)

Total (m')

Total de materro (m')

Altura media Quantidade

0.85 8,00
0,85 9,00
0.85 2.00
0.85 8,00

Altura Quantidade

0,30 1,00
0.30 1,00
0,30 1,00
0.30 100

Altura Quantidade
0,20 8,00
0.20 9.000.20 2,00
0,20 8.00
Altura Quantidade
0,30 1.00
0.30 1.00
0.30 1.00
0.30 1.00

Total (mª)

Massa linear Quantidade de
(10.0mm) (kgfm) sapatas

0,517 27,00

Massa linear Quantidade de
(10.0mm) (kg/m) pilaretes

0,617 8.00
0,617 9,00
0,617 2,00

Volume (mª)

7,54

7,80

1,87

7.79

-1,21

23,79

7,3

33.38

Área (mº )

6.12

6,89

1,53

6,12

Área (m')

13,87

14,36

3,28

14,03

Área (mª)

1 ,44

1,62

0,36

1.44

Area (m')

13,8?

14,36

3.28

14.03

116,58

Massa (kg)

73,30

Massa (kg)

40,48

45,53

10.12



3.3

3.4

Frente

Vigas baldrames

Lado esquerdo

Lado direito

Fundos

Frente

Vigas

Lado esquerdo

Lado dll'EtÍO

Fundos

Frente

Armadura (DA-60

Pilaretesl Pilar

Comprimento médio de cada
oliarete

Lado esquerdo

Lado direito

Fundos

F rente

Vigas Baldrames

Lado esquerdo

Lado direno

Fundos

Frente

Vigas Baldrames

Lado esquerdo

Lado direito

Fundos
Frente

Concreto

Sapatas

Pilaretes

1,85

1,85

2,05

Comprimento (comp. + 40cm
ancoragem vlv)

23.51

24.34

5.83

23.78

Comprimento (comp. + doom
ancoragem vlv)

23,51

24,34

5.86

23.78

Espaç. doe estribos

0,10

0,10

0,10

Comprimento da viga

23,11

23,94

5,46

23,38

Comprimento da viga

23,11

23,94

5,46
23.38

Comprimento

0,50

Comprimento

4,00

Quantidade de barras

4,00

4,00

4.00

4,00

Quantidade de barras

4,00

4.00

4.00

4,00

Comprimento do
estribo

0,90

0,98

0,98

0,98

Espaç. dos estribos

0,10

0,10

0,10

0,10

Espaçl dos estribos

0.10

0,10

0,10
0,10

largura

0,50

largura

0.617

Massa linear
(10 Omm) (kg/m)

0,617

0.617

0.617

0.617

Massa linear
(10.0mm) (kg/m)

0,617

0,617

0,617

0,617

Massa linear
14.2mmi (ko/ml

0,109

0,109

0,109

0,109

Comprimento do
estribo

0,98

0,98

0,98

0,98

Comprimento do
estribo

0,98

0,98

0,98
0,98

Altura

0,20

Altura média

8.00

Quantidade de
vigas

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantidade de
vigas

1,00

1.00

1,00

1,00

Total (kg)

Quantidade de
Dilaretes

8,00

9,00

2,00

800

Massa linear
14.2mm1

0,109

0.109

0.109

0,109

Massa linear
(4.2mm)

0,109

0,109

0.109
0.109

Total (kg)

Quantidade

27.00

Quantidade

40.48

Massa (kg)

58,02

60,07

14,46

SE ,69

Massa (kg)

58,02

60,07

14.45

58.69

"92,05

Massa (kg)

15,61

17,79

3,95

15,81

Massa (kg)

24,69

25.57

5,83

24,97

Massa (kg)

24.69

25.57

5.83
24.97

215,49

Volume (mª)

1.35

Volume (mª)



Lado esquerdo 0.30 0.15 0.85 8,00 0,31
Lado direito 0,30 0,15 0,85 9.00 0,34
Fundos 0,30 0,15 0.65 2,00 0,08
Frente 0,30 0,15 0,85 8,00 0,31

Vigas Baldrames Comprimento largura Altura Quantidade Volume (m')

Lado esquerdo 23,11 0,15 0,30 1,00 1,04Lado direito 23.94 0.15 0,30 1,00 1.08Fundos 5.46 0.15 0,30 1.00 0,25Frente 23,38 0,15 0,30 1,00 1,05
Pilares Comprimento Largura Altura Quantidade Volume (mª)

Lado esquerdo 0,30 0,15 0,20 8,00 0,07Lado direito 0,30 0,15 0,20 9,00 0,08Fundos 0,30 0,15 0.20 2.00 0.02Frente 0,30 0,15 0.20 8.00 0,07
Vlgas Comprimento Largura Altura Quantidade Volume (mu)

Lado esquerdo 23.11 0,15 0,30 1,00 1,04Lado direito 23,94 0,15 0.30 1.00 1.08Fundos 5,46 0.15 0.30 1,00 0,25Freme 23,38 0,15 0,30 1,00 1,05
Total (mª) 9.45

4.1 81000 de concreto Altura Comprimento Área (m')Lado esquerdo 0,20 23,11 4.62Lado direito 0,20 23,94 4.79Fundos 0.20 5.46 1,09Frente 0.20 23.38 4,68
Total (m') 15,15

5 1 Chapr Area (m )Blocos de concreto 15,18
Alvenarra Comprimento Altura Faces Area (m')Lado esquerdo 23.11 0.80 2.00 36.96Lado direito 23,94 0,80 2.00 38.30Fundos 5,46 0,80 2,00 8,74Frente 23.38 0.80 200 37.41

Total (mª) 136,60

5.2 Emboço Área (mª)
Idem chapisco 136.60

53 Reboco Área (m')Idem chapisco 1 38.00

.1 Gradrl Comprimento Altura Area (mª)Lado esquerdo 23,11 2,03 46,91Lado direito 23,94 2,03 48,60Fundos 5,45 2,03 1 1.08Frente 23,38 2,03 47,46
1 54,06

5.2 PORTÃO —GRADIL

PORTÃO GRADIL 2 BANDEIRAS, INCLUSIVE FRETE , E INSTALAÇÃO



' 7.1

7.2

7.3

74

8.2

8.3

QUANTIDADHM')
(2.80 ª2,70)'2= 15,12

Total (m') 15.12

Escavação manual em material de 1a, categoria, até 150 m de profundrdade
Altura Comprimento (mª) mª

150,90

Conteiner 0.08 (58.52'0.08)= 4,68Passeio 0,05 (92,42 ' 0,05): 4.62 Tota! (m') 11,50
(11'4)'(o,05)= 2,20

Fomecimenlo. preparo e aplicação de concreto Fck= 30 MPa (brita 1 e 2) — (5% de perdas jà incluído no custo)
Comprimento (mª)Espessura 93,38

0,05 (1.50'16.06)+(1,50'16.06)+(2,02'14.12) +(1.50"11.12)= 93.38

(11%): 44

(137,38' 0.5)= 6.86 Volume (m')= 6.86
Forma de tábua de madeira 2 5x30 cm para fundações, levando em conta a utilizar 5 vezes( incluindo () malen'al. corte. montagem, escoramemo
& desiorma)

Altura Comprimento (mª) rnz0,1 6,72
(14.04'2)+(18,02'2)+(14,5*2)

+(11,02"2)= 115.36

(11'2)+(4'2)= 30 Total (m') 14,53

(0,10'1'4535): 14,53

Piso argamassa alta resistencia lipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10 mm. com juntas plásticas em
quadrados de 1 mm 4 na cor naturai. com acabamento anti—derrepente mecanizado, inclusive regularização e =3,0 cm

Comprimento (mª)
93,38

(1.50'16.06)+(1,50'16,06)+(2,02'14,12) +(1.50'11,12)= 93.38 Total (m') 137,38

mm: 44

Fornecimento, dobragem & colocação er“ fôrm ,. d armador

(12 VARAS DE 6 m) ESPAÇAMENTO 0,20 (12 = 6 varas de12 mcada) (6+7)=13Tn g =(30 VARAS DE 2,44 m) ESPAÇAMEN. - .20 (30 ? varas de 12m) 13+10%= 113,30
(14.30 und de12 rn cada)

PESO=O.617 Kg por M

(0,617'12 m)= 7,404

(T.4D4'14,30)= 105,8? kg Total (kg) 105,87
Forma de tábua de madeira 2 5x3!) cm para fundações. levando em conta a utlllzar 5 vezes ( Incluindo :) material, code, mºntagem. escoramenlo
e dasfonna)

Altura Comprimento (mª) mª0,07 6,72
(0,07'2_44'8)= 1,36 432(0,07'6'B)=3,36 TOÍBÍ (m:) 4,72

F omemmemo, preparo e aplicação de concreto Fck= 30 MPa (brita 1 e 2) » (5% de perdas jà incluido no custo)

Espessura Comprimento mª0,15 (2,44'6)= 14.64(14,64'4): 58.56
(58,56'0,15)= 5.85 Volume (mª) 5,85

Total (mª) 5,85



9.1

9.2

10
10.1

102

103

10.4

11,4

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

PAREDE (6'17)= 102,00
Total (m') 102,00

Pintura com tinta acrilica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico. em paredes e forros. a duas
demãos Altura Comprimento (mª) mª0,80 (23,11'0,80)= 18,48

(23,94'0,80)= 19.15
(5,46'0,80)= 4.36
(23.38'0.8)= 18.70

(60,69'2)= 121.38

MURETA 121,38
PAREDE (6*17)= T02.00

Total (mª) 223,38

PAÍSAGISMO

Madeira roliça tratada, D=16 A20 CM H= 6.0 rn em eucapipto ou equivalente

DIAMETRO DE 0,20 DIAMETRO DE 0,12

Dimensão 11,00 Dimensão 4.80

Quantidade Quantidade2 17
(11'2)= (17*4.8)=22 81.6 Total (m) 103,60

Madeira roliça tratada eucalipto . D=25 A 29 CM H = 6,5 M, eucalipto ou equivalente da região

MadeiraDimensão 3 (G's): 18
Quantidade6 Total (m) 18,00

Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenarias assentada de cimento, cal e areia. largura de 0,50 m e espessura
de 0,05m
UND2 2'(2'3.14'0.50)= 6.28

Total (m') 6,28

Plantio de arbusto ou cerca vivaquantidade= 4,00 Total (mª) 4,00
Grama em placas tipo esmeralda
ARÉA TOTAL DO TERRENO

372,95 ÁREA DO AUTOCADMª Total (mª) 372.05
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido. capac. pl 16 dis]. DIN, c/barram trif. 100A barra Neutro

QUANTIDADE: 1

Mini-Disjuntor bipolar 20 A. curva 0 - SKA 220/127VCA (NBR lEC 60947—2). Ref Siemens. GE. Schneider ou equivalente

QUANTIDADE= 4

Eletroduto PEAD, cor preta, diam, 2". marca ref. Kanaflex ou equivalente

TOTAL (M)= 73

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm. dimensão de 30x30x30cm.com revestimento interno
em chapisco e reboco, tampa de concreto esp, 5crn e lastro de brita Som

QUANTIDADE= &

Cabo de cobre termoplástico. com isolamento para iooov. seção de 4 0 mm2



120

121

TOTAL (M): 395
SERVIÇOS FINAES

Limpeza gera) da Obra (quadraspraças e jardim)

AREA TOTAL DO TERRENO
AREA no(C 'L)= 589“ AUTOCAD

MZ

NOVA VENÉCIA, 11 DE MAIO DE 2022

Gabneia Rupí
CAU A139992-6
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Anexo |.IV — Cronograma Físico-Financeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA %

labra: IConstrução do Espaço de Empreendedorismo

EMunchpicr INova venocla - ES I

ENDEREÇO AV. sÃo MATEUS , SIN“

CRONOGRAMA

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R$)

% ITEM

1

SERVIÇOS PREUMINARES

13.182,06

5,63%

5,63%
13.182,06

MOVIMENTO DE TERRA - MURO

4.356,80

1,86%

1,86%

4.356,80

CONCRETO ARMADO JAURO ,

38.883,38

16,61%

16,61%

38.883,38

BLOCOS - MURO

1.365,13

0,58%

0,58%

1.365,13

REVESTIMENTO - MURO

10.614,28

4,53%

4,53%

10.614,28

6

GRADIL . MURO

90.143,27

38,51%

A 38,51%

ucnnçâo

90.143,27

7

REGULARIZAÇÃO E PASSEIOS

25.892,32

1 1 , 06%

11,06%

8 IREGULARIZAÇÃO PARA ESTRUTURA DDS

CONTENER ]MALHA)

25.892,32

6.576,12

2,81%:

2,81%

6.576,12

PIN TURA

5.416,12

2,31%

2,31%

5.416,12

10

msgmo

16.647,33

7,11%

7,11%

11

16.647,33

913056

3,90%

1,95%

1,95%

4.565,33

4.565,33

12

mas mas

763,82

0,33%

0,33%

763,82

13

mnmmçio

11.100,16

4,74%

1,95% 11.100,16

Valores totais

234.071,45

10041096

17.538,86

40.248,51

100.757,55

37.033,77

38.492,76

17.538,86

158.544,92

195.578,69

234.071,45

57.787,37

Resn

NOVA VÉNÉCIA, 11 DE MAIO DE 2022.

Gabriela Rupf

CAU A139992-6
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Anexo I.V — Memorial Descritivo

Memorial Descritivo

O presente memorial trata de soluções arquitetônicas adotadas para construção do Espaço de Empreendedores
de Economia Formal e Informal, localizado próximo a rodoviaria, em Nova Venécia- ES, na Av, São Mateus,
A obra deverá ser executada Obedecendo rigorosamente o projeto arquitetônico, o memorial descritivo, as
especificações técnicas e a planilha orçamentária correspondente ao projeto específico.
A obra deve ser executada por mão de obra que possua pessoas tecnicamente capazes e conhecedores de
suas funções, com isso obter melhor acabamento possível.
O presente memorial, planilha orçamentaria e as especificações técnicas do projeto se completam.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA
A placa de obra deve possuir formato retangular no tamanho de 2,00 x 4,00 m A arte e confecção da placa
devem ser submetidas a aprovação,

1.2 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA.
Locação de Obra com gabarito de madeira 700,26 mº sendo dimensões de 27,44 m x 25,52 m.

1.3 ÍNDICES DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS
(CLASSE A CONAMA—NBRIOOO4- CLASSE Il B) INCLUINDO ALUGUEL DE CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA,
Compreende todos os serviços relacionado a remoção de entulho no decorrer da obra.

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA DE ATÉ 1.50 m DE
PROFUNDIDADE.

A escavação manual devera ser executada conforme a marcação definida pela locação de obra.
utilizando de equipamentos apropriados a critério da contratada, com profundidade especificada em
projeto.
2.2 REGULARIZAÇOES DO SUB LEITE
A regularização do sub leito será feita em toda área de escavação pra regularização da superfície.
2.2 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO EM CAMADAS DE ZOCM.
Compreender todos OS serviços relativos ao reaterro das valas de fundação.

3.0 CONCRETO ARMADO
3.1 FORMAS DE TÁBUA DE MADEIRA 2.5 X 30 CM PARA FUNDAÇÃO, LEVANDO EM CONTA A
UTILIZAR 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE. MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA).
As formas para a estrutura devem ser executadas em madeira pinus. O sistema de formas deve ser
projetado e executado de modo a ter resistência às ações que será submetido durante o processo de
construção. Deve também ter rigidez suficiente para assegurar que as tolerâncias dimensionais sejam
satisfeitas e a integridade dos elementos estruturais não sejam afetadas.
3.2 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA, DE ARMADURA CIA-50 A MEDIA,
DIÁMETRO DE 6.3 A 10.0 MM,
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, Obedecendo-se para isso a distância

mínima prevista em norma e no projeto.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente
verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
3.3 FORNECIMENTO. DOBRAGEM E COLOCAÇAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-GO B FINA,
DIAMETRO DE 4.0 A 7,0MM.
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo—se para isso a distância
mínima prevista em norma e no projeto.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente
verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

.::—. Ut
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As superficies das formas deverão estar limpas e preparadas com substância que impeça a aderência
para que não haja danos ao concreto. principalmente aos que ficarem aparentes.
3.4 FORNECIMENTO PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK =25 MPA (BRITA 1 E 2) — (5%
DE PERDAS JA INCLUÍDO NO CUSTO)
O concreto deve ser preparado e atender aos critérios de controle da qualidade do concreto.
A execução e adensamento dos concretos deverão ser feitas manual ou com equipamento atendendo as
normas.4.0 BLOCOS —— MURO ,
4.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM, CIRESIST. MINIMO A COMPRES. 2,5
MPA, ASSENTO/ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CHt E AREIA NO TRAÇO 110.5:8 ESP. DAS
JUNTAS 10 MM E ESP. DAS PAREDES. S/VER, 14 CM
As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e espessuras constantes
do projeto.
Deverá ser executada alvenaria de blocos de concreto,

5.0 REVESTIMENTO -— MURO
5.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO
1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE.
UtiIizado em toda a área onde a alvenaria está aparente
Sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3,'esp.5mm.
5,2 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA CHt E AREA MEDIA LAVADA NO
TRAÇO 1' 0 56. ESPESSURA ZOMM,
Emboço será aplicado em toda a superficie após o chapisco em uma espessura de 20 mm.
53 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CHt E AREIA
LAVADA TRAÇ01:O.5:6. ESPESSURA 25 MM.

Utilizado em toda área onde a alvenaria de blocos esta' aparente logo após o emboço
6.0 GRADIL -MURO

O gradil sera chumbado e assentado sob a mureta de 80 cm, sendo em uma altura de 2.03 m o gradil
totalizando o muro/ gradil de 2,83 m em sua forma final. Deixando um espaçamento para o portão que será feito
do mesmo material sendo nas dimensões 2,70 x 2,80, cada bandeiras, sendo um portão de correr dimensão
deixada 5,00 m de comprimento assim como especificado em projeto.
7.0 REGULARIZAÇÃO E PASSEIO
A regularização do passeio feira feita conforme o projeto nas áreas demarcadas.

Será feito uma escavação de 0,05 m e 0,07 m, regularização e montagem das formas em todo contorno do
passeio onde será recebimento do concreto e o seguimento com piso granilite.

8—0 REGULARIZAÇÃO PARA ESTRUTURA DOS CONTAINER (MALHA)
A estrutura de fundação do container e proposto uma malha de 0,20 x 0,20 de aço para reforço de estrutura,
onde será colocado os containers

9.0 PINTURA
9.1 LIXAMENTO DE PAREDE
O lixamento de parede e em toda área onde tem O muro da quadra existente, logo após 0 lixamento e a
pintura acontecera a pintura em tinta colorida.
9.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E, INCLUSIVE
SELADOR ACRILICO. EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEIVIÃOS
Pintura com tinta acrílica na superficie das paredes do muro e mureta inclusive seladores duas demãos.

10.0 PAISAGISMO ! BANCO DE CONCRETO! VEGETAÇÃO
PERGOLADO E BANCO DE CONCRETO
O paisagismo e proposto um pergolado e bancos de concreto, arbusto e grama como especificado em
projeto.
Todo detalhamento dO pergolado é feito de maneira obedecendo o projeto arquitetônico, para evitar
possíveis erros.
No projeto está especificado dimensão dO pergolado tanto em comprimento como em largura,
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No projeto terá um plantio de grama em parte do terreno como demarcado no projeto uma área de
372,05 m2
Sera plantado 4 tipos de vegetação próximo ao pergolado.

11.0 PONTOS ELÉTRICOS
Os pontos eletricos São propostos de maneira a atender todos os locais fixos dos containers onde
ficaram os camelôdromos, possibilitando para eles fácil acesso de energia.

12.0 SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.
O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle, ausência de sujeira, entulho e detritos em
grau satisfatório para um bom ambiente de trabalho na Obra.

ORÇAMENTO.
A seguir estão sendo apresentado orçamentos, memória de cálculo, cronograma fisico financeiro, projeto
arquitetônico, considerando a tabela DER como referencial de preços unitários, com data base Fevereiro de
2022 (DER) SINAPI, com data base março de 2022, e SEIFRA com data base
março de 2021, acrescido corn percentual de 30,90%, a titulo de BDI - Benefícios e Despesas Indiretas,
atendendo aos procedimentos gerais estabelecidos no Manual de Obras Públicas - Licitação e Execução.

NOVA VENÉCIA, 11 DE MAIO DE 2022,

Gabriela Rupf
CAU A139992—6
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ªELQJl
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

Ã
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vsas. nossa proposta para prestação do serviço de , pelo preço global de R$ __ (valor por
extenso) , em conlormidade corn a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico—Financeiro que são partes obrigatórias e
integrantes desta Proposta de Preços, conforme seguem anexados a mesma.

Obieto; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA
GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A ADEQUAÇAO DE ESPAÇO
PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE
ECONOMIA FORMAL E INFORMAL. NA PRAÇA ADELIO LUBIANA, AV SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, conforme as quantidades e especincaçôes descritas neste projeto básico.

Item Especificações Técnicas Vr. Total
01 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE

EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES
VISANDO O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA
FORMAL E INFORMAL. NA PRAÇA ADE'LIO LUBIANA, AV SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA
RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-ES conforme as quantidades e especificações
descritas neste projeto básico. Valor Global Total da Proposta R$
Declaramos expressamente que o preco contido na Proposta inclui todos os custos e despesas do forneCimento.
tais como custos diretos e indiretos. tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas.
seguros. licenças custos relacionados a serViços de apoio. os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura
MuniCipal de Nova VeneCia e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o fornecimento do objeto
deste edital e seus Anexos
O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem
como aceitamos todas as obrigações especificadas.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no
documento de convocação e executar o serViço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Por necessario informamos que.

a) Será responsável pela relação negOCial de nossa empresa com o Municipio a pessoa do Senhor (a)
portador (a) da cedula de identidade nº e do CPF—MF nº , com endereço . telefone (5) e e-mail .
b) Nosso domicnio bancário e (nome do banco, nº. do banco, nº da agêncra e nº. da conta corrente)
c) Toda correspondênCia eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê—lo feito ao endereço © ,

(Local), de de 2022.
Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa

(Nome da empresa)(Carimbo da Empresa)
(Obrigatório)
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sem
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS nº. 013/2022

Em conformidade do edital em referência, do o inciso Ill do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, declaro que a empresa
. inscrita no CNPJ/MF sob o nº , atraves do Sr. (Representante Legal ou Responsável

tecnico) Cédula de Identidade nº , devidamente identificado, tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em
epígrafe. através de vistoria no local onde serão executados os respectivos serviços, mediante inspeção e coleta
de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na
execução dos trabalhos pertinentes.

Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO DO
ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMAL, NA PRAÇA ADELIO LUBIANA,
AV SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA_ RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, atraves de processo
licitatório, na modalidade CONCORRENCIA, conforme especificações contidas no Projeto Básico.

OBS.: O representante da empresa participante devera ser autorizado pelo representante legal, atraves de
Autorização por Escrito, fazendo menção ao Edital em epígrafe (CV. n.“ ___/2.014), dando poderes para a
realização da visita técnica, assnnada e datada. Será necessaria ainda, a apresentação de cópia (autenticada ou
cópia simples e original) do Ato Constitutivo, Contrato Social, ou Certidão da Junta Comercial atualizada, para a
verificação da assinatura do representante legal.

A comprovação de conhecimentos técnicos satisfatórios deverá ser demonstrada através de cópias das
inscrição/registros nos órgãos competentes

(Local). de de 2022.

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa
(Nome da empresa)

(Carimbo da Empresa)
(Obrigatório)
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AMM
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO DO
ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMAL, NA PRAÇA ADELIo LUBIANA,
AV sÃo MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ................................................. com sede na Rua/Avenida .............................. , CNPJ nº ......................
CREDENCIA O(a) Sr.(a) ........................................................... (CARGO)........................ , , portador(a ) do RG nº e CPF nº

, domiCIIiadO(a ) e reSidente na Rua/Avenida ........................... nº ........... Bairro
(Cidade) . CEP .................... para representá— —le perante 3 PREFEITURA DE

NÓVA VENECIÁ na licitação pOr TOmadá Cie Preços nº 013/2022 podendo formular lances verbais e praticar
todos os atos inerentes ao certame inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases Iicitatórias.

NOME .........................................................................................................

RG.: .............................................................................................................

Obs.: Este documento deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação em mãos, fora de
envelope, na etapa de Credenciamento e com firma reconhecida,

ÃXCHLIIItI I V izmi IL II' I I?. tcntro. Now ). CIIL'CiinI I'I'S. ('IíI): 39330-000 - I'CI.: (27) 3752-9004
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ANEXO V
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO DO
ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMAL, NA PRAÇA ADELIO LUBIANAl
AV SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA—ES.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8666/93 e demais legislações aplicáveis ao tema, para fins de
participação nesta TOMADA DE PREÇOS acima; a empresa (razão social). estabelecida a (Endereço
Completo). devidamente inscrita no CNPJ sob o nº A declara que conhece e aceita todos os
parâmetros e elementos para a contratação, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente
os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

a) Não esta impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta:
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c) Não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou órgãos da Administração
Municipal no quadro da em presa licitante na prestação do serviço objeto da TOMADA DE PREÇOS;
d) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, eu , Carteira de Identidade nº. , CPF Nº. , representante
legal desta empresa, firmo a presente.

(Local) de de 2022.

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa
(Nome da empresa) (Carimbo da Empresa)

(Obrigatório)

OBS: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123. de 14 de
dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata O art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.

Obs.: Esta Declaração devera ser impressa em papa! timbrado da licitante e entregue no envelope “001“
documentação. pois faz parte dos documentos de habilitação.

Avenidª.!Vitória.11“'3—I?.£“cntru, Nutri Venécia-IS, ('liP: 29.83tl-lllltl — Ic]; (27) 3753-900»!
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ANEXO VI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO DO
ESPA_ÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMALuNA PRAÇA ADELIO LUBIANA,
AV SAO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-ES.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Empresa estabelecida na , devidamente
inscrita no CNPJ-MF sob o nº, . através de seu representante legal Sr. (e)

. R. G, nº, expedida pelo e CPF/MF nº
DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que preenche oe
requisitos do Art. 3“ da referida Lei, não ultrapassando o limite de receita bruta estabelecido em seu inciso II,
bem como estando inserido nos impedimentos previstos no & 40 desse mesmo artigo.

(Local) de de 2022.

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)
(Razão Social da Proponente)

(Carimbo de CNPJ da Empresa)
Obrigatório

'JI lx)
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ANEXO VII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, OBJETIVANDO A
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO DO
ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMAL, NA PRAÇA ADELIO LUBIANA,
AV SÃO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÉNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

Empresa estabelecida a , devidamente inscrita no
CNPJ-MF sob o nº por seu representante legal o (a) Sr.(a)

, portadora da Caneira de Identidade nº. , expedida
pelo órgão e CPF/MF nº. . DECLARA, sob as penas da lei que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

(Local), de de 2022.

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa
(Nome da empresa)

(Carimbo da Empresa)
(Obrigatório)

Axutidzi Vitória. nº 347. (ft-litro. Num Venécia—IN. CIEP: 29830-000 - ICI; (27) 3753-9004
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ANEXO VIII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.01.0034

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE EMPREITADA
GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. OBJETIVANDO A ADEQUACAO DE ESPAÇO
PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINERES VISANDO O FUNCIONAMENTO _DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE
ECONOMIA FORMAL E IN'FORMAL, NA PRAÇA ADELIO LUBIANA1 AV SAO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-ES.

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO (Papel timbrado da empresa)
Dados da Em esa

al
CNPJ
Ender Com o
CEP
Fones ! Fax
E—mail

Site InternetSIMPLES SIM 0
Dados do R

Nome
C

NacionaIidade
Estado civil
Profissão
En Com eto
CEP
Fone/ Fax
E—mail

Carteira de Identidader idor
CPF

nte da Em assinatura da Ata de istro de P

Dados Bancários de Empresa:
Banco

AgênCIa
Conta

Dados do Contato com a Em esa
Nome
C

Ender Com eIo
CEP
Fone! Fax
E-maií

OBS.: Informar acnma os dados do responsável pela assinaiura do futuro contrato

(Local) _de _ de 2022
Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa

(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)

(Obrigatório)
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ANEXO IX
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO Nº 565776, DE 31 de maio de 2022
CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001,01.0034

MINUTA DO CONTRATO Nº...i2022

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE ENTRE
SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA E A
EMPRESA ....................... , COMO ABAIXO MELHOR SE
DECLARAM:

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno,
Inscrito no CNPJ nº 27.167428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia—ES,
designado abreviadamente como CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
ANDRE WILER SILVA FAGUNDES. brasrleiro. casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste Municipio. e
pelo(a) Secretário(a) Municipal de XXX, o(a) Senhor(a) XXXXX. (nacionatidade) XXX, (estado civil) XXX.
(profissão) XXX, portador do CPF nº XXXXX e da CI nº XXXXX, residente e domiciliado neste Municipio, e do
outro lado a Empresa XXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, estabelecida na
Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, e-mail: XXX, tel XXX, designada abreviadamente de
CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF nº XXX e da CI nº XXX,
(Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, (Profissão) XXX, domlclliado(a) e residente na Rua XXX, Bairro XXX,
(Cidade) XXX, CEP: XXX, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS
DE MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, mediante as cláusulas e condições que
reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURÍDICO

l 1. O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, pelo
Decreto nº 9412/2018, bem como as disposições de direito privado aplicável à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO

2 1. O presente contrato decorre da Licitação, na modalldade TOMADA DE PREÇO, processada sob o n.º
013/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. O presente contrato tem por obleto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS,
OBJETIVANDO A ADEQUACAO DE ESPAÇO PARA INSTALACAO DE CONTAINERES VISANDO O
FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EMPREENDEDORES DE ECONOMIA FORMAL E INFORMAL, NA
PRAÇA ADELIO LUBIANA, AV SAO MATEUS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO DE NOVA
VENÉCIA—ES, conforme especificado abaixo:

3.1.1 Os servrços de que se trata o caput desta Cláusula, desenvolver-se-âo através de Ordens de Serviços
especificas, a serem emitidas pela Prefeitura de Nova Venécia.

3.1 2 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo, ou em parte.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da
Administração.

'Jv UT
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4.2. O prazo de execução da obra será de 5 (cinco) meses, conforme cronograma fisico-financeiro, que faz
parte do processo, a contar do primeiro dia util subsequente a data da ordem de serviços, podendo ser
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração, e
prorrogável na forma dos arts 57, êtª e 79. êãº, da Lei nº 8.666/93.

4.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste; devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

4.4, A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato só será cabível caso efetivamente se
configure uma das hipóteses legais (art. 57, 5 1º, da Lei nº 8666/93 e/ou art. 79, 5 5º, da Lei nº 8666/93, sendo
necessário. alem das disposições no item 43, que se junte aos autos os documentos que comprovem as
alegações. a fim de que seja excluída eventual responsabilidade da contratada pelo atraso na execução das
obras.

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO

5 1. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pela Prefeitura de Nova Venécia, o preço
global para realização dos serviços e de R$ ............. ( ............... ).

5.2. Deverão ser computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os materiais a serem utilizados e
sobre os serviços a serem realizados, bem como os custos dos transportes a serem executados. em razão dos
transportes de equipamentos e máquinas, inclusive carga e descarga, correndo tai operação unica e
exclusivamente por conta. risco e responsabilidade da Empresa vencedora.

53. Nos preços ora pactuados estão incluidos, sem qualquer ônus para Prefeitura de Nova Venécia, todos os
custos necessários para a realização do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários. fiscais, comerciais. taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoa!. quaisquer
outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços.

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

6.1, Os preços são fixos e irreajusta'veis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

6 2, Dentro do prazo de vigêncra do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando—se o indice INCC (Indice Nacional de Custo da
Construção — DIFGV) exclusivamente para as obrigações iniciadas e conciuidas apos a ocorrência da
anuaHdade.

63. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste,

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA a importância calculada pela ultima variação conhecida, quuidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de calculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer,

6.5, Nas aferições finais. o indice utilizado para reajuste sera. obrigatoriamente o definitivo.

66, Caso o indice estabelecrdo para reajustamento venha a ser extinto ou de quaiquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição. o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor,

67, Na ausência de previsão tegal quanto ao índice substituto. as partes elegerão novo indice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente. por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento

.«Xwnitln Vittiriu. n“ PIT, ('cnlrn. Nina VcnuciwI-S. L'Iíltt ZIIHÉUJIOU - lvl.: (37) 3752-0004
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CLÁUSULA SÉTIMA: Do PAGAMENTO

7 1, O pagamento da execução dos servrços, Objeto deste Contrato; será efetuado da seguinte forma:

71,1, Serão realizadas medições mensais pelo Engenheiro responsável pela fiscalização do objeto deste
contrato; pertencente ao quadro de servidores deste Município, com o acompanhamento da CONTRATADA, até
o 5º (quinto) dia útil de cada mês, as quais compreenderão. integralmente, os serviços realizados no mês
imediatamente anterior.

712. Os pagamentos serão efetuados após o aceite do Fiscal do Contrato, através de medição elaborada por
ele atestando os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos. A planilha de medição devera ser
acompanhada da avaliação das atividades/obra e traduzirão o estágio da obra quando da realização da medição.

7 1.3. Os pagamentos deverão ser efetuados através de transferência bancária em nome da Contratada até 30
(trinta) dias após a apresentação a Divnsão de Administração de Convênios de TODOS os documentos
necessários para sua efetivação Caso deixe de apresentar quatquer documento, a contratada sera comunicada
para complementar a documentação exigida, cujo prazo de pagamento contara a partir da entrega do(s)
documento(s) faitoso(s). Somente após a referida entrega da complementação, o contratante solicitará a
contratada a apresentação da nota fiscal/fatura.

7 1.4. Para o pagamento de qualquer medição; a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

7.1 4.1; Nota Fiscal / Fatura dos Serviços;

7,14 1.1. No espaço para Observação da nota fiscal deverá constar:
a. Número do processo de aprovação;
b. Número do PROCESSO LICITATORIO;
O. Número da TOMADA DE PREÇOS,
d, Número do CONTRATO,
e. Objeto do Contrato;
f. Dados bancarios em nome da contratada.

7.1.4,2. Prova de regularidade junto a Fazenda Pública Federal; Estadual; Municipal, FGTS e Trabalhista;

7 1.4.3, Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, a saber",

a Cópia das folhas de pagamento dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra — Cadastro
Específico do tNSS, devrdamente assinadas pelos respectivos Operários;

b, Cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de informações a Previdência Social, constando a
relação dos funcionários registrados na matrícula CEI da obra, completa com folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

71.4 4 Comprovante de Recolhimento do ISS;

7.1 .46. Comprovante de Recoihimento do IRPJ;

7.1.4.6, Comprovante de Recolhimento do COFINS;

7 1.4.7 Comprovante de Recolhimento do lNSS (GPS) da matricula CEI da obra e da contratada;

714.8. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.1.5. Caso a Contratada seia optante peão Simples Nacional a mesma deverá comprovar atraves O seu
recolhimento regular.

:Xwnida Vitória. n" .“» I7. (Entro. Nm'zi Vcrlóciii-I'ÇS. ('El): 29830—000 - lei,: (27) 3752-Ulltlrl
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7.1 ,6. Declaração de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da Empresa.

71,7. Por ocasião do pagamento da primeira medição dos serviços, além dos documentos citados nos
subitens 7,1 4 a 7.1.6, a CONTRATADA deverá apresentar:

a. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta Comercial;

b. Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica e o

registro do Contrato, necessários a execução dos serviços;

c. Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogação de vigência, de prazo de
execução dos serviços ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART'S.

d, Comprovante da matricula CEI da obra junto ao lNSS'.

7.1.8, Por ocasião do pagamento da ultima medição, a CONTRATADA deverá estar com todos os impostos
recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a uitima nota fiscal:

7.1.9. A falta de entrega ou incorreção na apresentação da nota fiscal/fatura e documentos comprobatórios de

regularidade tributaria, previdenciária e trabalhista constantes nos itens anteriores, configuram atraso do

pagamento provocado pela CONTRATADA;

7.1.10. Apos a, última medição dos serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos será efetuado O

recebimento provisório;

7.1.11. A Comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) será feita pelo encaminhamento à

Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte;

7.1..12. Ocorrendo erros na emissão do documento fiscal, o mesmo será devolvido a CONTRATADA para

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da

nova fatura, devrdamente corrigida;

7.1.13, O Município podera deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela

CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;

71.14. O recebimento definitivo da obra ocorrera 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão dos
serViços/recebimento provisórios;

7.145. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as eventuais

imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior;

7.1 16. O Município de Nova Venécia não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens

das propostas que assim se apresentarem;

7.1.17. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos;

7 1.18, O contratado deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 971/2009 da Previdência Social,

Para quaisquer pagamentos serão exigidos os documentos de arrecadação e quitação dos tributos,
especialmente FGTS e INSS. observada as instruções dos respectivos órgãos e ISS no Municipio de Nova
Venécia/ES

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANQÓES ADMENISTRATIVAS

8.1 Cometa infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário quer

a) Não assrnar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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b) Apresentar documentação falsa;

8.1 1. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

8.1 .2. Ensejar () retardamento da execução do Objeto;

8.1 3 Não mantiver a proposta;

8.1,4, Cometer fraude fiscal;

8.1 & Comportar—se de modo inidôneo.

8.2. Considera—se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as condições de
participação, quanto ao enquadramento como MEE/EPP ou O conluio entre os “utentes, em qualquer momento da
licitação mesmo após o encerramento da fase de lances.

8 3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:

8.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

8,3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

8.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão. entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública Opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

8 3.4 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados

8.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.5. Se, durante O processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo a administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias a apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização — PAR.

86, A apuração e O julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a
Administração Púbiica nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de tº de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

8.7. O processamento do PAR não Interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuizos a Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8 8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante. o
Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

89. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a' em processo administrativo que assegurará
O contraditório e a ampla defesa observando—se O procedimento previsto na Ler nº 8666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784. de 1999.

8.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o principio da
proporcionalidade.
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8.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico,

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9 1. A CONTRATADA e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, O Objeto dO contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou materiais empregados.

9,2, A eventual aceitação das Obras/serviços por parte do Contratante não eximirá a Contratada da
responsabilidade-de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente. Circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da
Contratada

9.3, As obras/serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o entulho e
restos de materiais provenientes da Obra deverão ser retirados pela Contratada.

9.4. Executar, dentro da melhor técnica. os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Nova Venécia

95, Responder. ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuizo
que, em decorrência da execução do objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais
pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serão
ressarcidos,

9.6. Observar O uso dos equipamentos de segurança, por parte de seus funcionários, de proteção individual e
coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência
de danos físicos e materiais;

97. Responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de trabalho.
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

9 8. A CONTRATADA preferencialmente selecionará, MÃO DE OBRA LOCAL para execução dos serviços,

9 9, A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste
instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXlIl do art. 7º da Constituição da Republica, bem como
exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato,

9.10. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa a comprovação do
adimplemento de suas obrigações trabalhistas. inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS.
para com seus empregados.

9.11. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total segurança dos Operários e de
terceiros no perimetro da obra,

9,12. Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representa-Ia junto a
fiscalização do Municipio de Nova Venécia/ES;

9.13. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não estejam atendendo a contento a fiscalização do
Municipio de Nova Venécia/ES, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

9,14. Providenciar para que a Obra tenha instalações necessárias, tais como: sala para a fiscalização; barracões
para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a boa
execução da Obra;
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915. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscrmos ou supressões que se fizerem necessárias,
conforme prevê o parágrafo tº, do Artigo 65 da Lei 8666/93.

9 16, A publicidade do recurso deverá ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra, ou outro veículo de
comunicação,

9.17. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou
comprometer a integridade do património púbtico;

9,18. Não transferir a terceiros. por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico
ou no contrato;

9,19, Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno. perigoso ou insalubre;

9.20. Manter, durante O período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e
qualificação no certame licitatório;

9.21, Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber.

9.22, Atender as novas regras do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), referente a
prevenção à Covid-19 como forma de preservar a saúde, cumprindo todas as normas e protocolos de segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

10.1, Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na lei nº
8666/93;

10.2. Responsabiiizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção na
execução do contrato.

10.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

10.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do serviço para que serem adotadas as medidas corretivas necessarias;

10,5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato:

10.6 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10 ? Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas a observância das normas ambientais
vigentes;

10,8 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital. especialmente do projeto básico e seus anexos;

10.9. 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 exrgidas na Imitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA

11.1. DA ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA DOS SERVIÇOS
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“lili. A Contratada responderá pela solidez e segurança dos serviços realizados pelo prazo irredutível de 05
(cinco) anos, assim como em razão dos materiais, nos termos do art. 618 do Código Civil - Lei nº 10,406/2002,

11,12. A Contratada se compromete a executar a Obra. objeto deste edital de acordo com O cronograma fisico-
financeiro projetos, planilha orçamentária e memoriais apresentados, que deram origem ao presente contrato. O
inicio e término das obras dar-se—ão nos prazos mencionados no cronograma físico-financeiro apresentado e
aprovado pela Administração, cujo modelo encontra-se anexo ao presente Edital, principalmente com relação
aos prazos.

11.2. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.2.1. Sera exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 8666/1993, equivalente a
5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato:

11.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no ato de assinatura deste Contrato os
documentos relativos a modalidade da prestação da garantia;

11.2.4. No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos relativos à
garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 11.21;

11.25. A garantia prestada sera restituida ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12.1. A Prefeitura de Nova Venécia podera rescindir administrativamente o presente contrato na ocorrência das
hipóteses previstas no artigo 78, inciso I a XII, da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes e,
sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenização.

12.1.1. Se a Prefeitura de Nova Venécia julgar conveniente rescindir O presente contrato, não havendo a
CONTRATADA dada causa a Rescisão, poderá fazê—lo mediante comunicação escrita, com antecedência de 10
(dez) dias da data da rescisão,

1212. Se a rescisão deste contrato. causado pela CONTRATADA der prejuizo e/ou danos diretos a Prefeitura
de Nova Venécia, promoverá esta a responsabilidade daquela, Visando O seu respectivo ressarcimento,
independentemente do disposto acima

121,3, Fica estabelecido que quaisquer importâncias eventualmente, devidas pela CONTRATADA a Prefeitura
de Nova Venécia serão cobradas judicialmente, quando esgotada a via administrativa.

12,2. 0 MUNICÍPIO podera rescindir O presente Contrato, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de
indenização ou de retenção, nos seguintes casos:

122.1, Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos nos
limites da razoabilidade

12 2.2 Lentidão no seu cumprimento, levando O MUNICÍPIO a presumir a impossibilidade de conclusão dos
serviços contratados nos prazos estipulados

12.2.3. Atraso injustificado no inicio do serviço,

12.2,4. Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICIPIO.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 AS despesas em que importam a execução do presente contrato correrão pela seguinte dotação
orçamentária orçamentária

ÓRGÃO 110 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE
URBANISMO
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UNIDADE 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE
URBANISMO

FUNÇÃO, 15—URBANISMO
SUBFUNÇÃO, 452 _ SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0113 —URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO
ATIVIDADE: 1.179 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES.

JARDINS E CANTEiRos

ELEMENTO DE DESPESA 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
FONTES DE RECURSOS 20010000000 » RECURSOS ORDINARIOS (SUPERAVIT)FICHA 709

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO

14,1. O CONTRATANTE fiscalizará os serviços. através de seus órgãos competentes, da forma a fazer cumprir,
rigorosamente as condições do objeto do presente contrato.

14.2. O contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipais, sendo: fiscal titular e suplente
respectivamente. que responderão pela fiscalização técnica/operacional.

i TITULAR SUPLENTE! SERVIDOR "“T"" " " " * '
Gabriela Rupf Alipio Junior de Freitas

Nº DECRETO 13 517. de 27/02/2018 15063. de 04/01/2021
Nº MATRÍCULA 75578 77396

Diretor do Departamento de PlanejamentoCARGO Arquiteta Estrategico
Nº CREA CAU nº A 139992-6 MG-69392/D
VINCULO Efetivo Comissionado

14,2 1. Os fiscais serão nomeados atraves de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito e ficarão
encarregados de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços
sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato, podendo, inclusive:

a) Recusar ou sustar qualquer serVIço executado em desacordo com este Contrato ou que atente contra a
segurança do pessoal ou bens do MUNICIPIO ou de terceiros.

b) Registrar no Relatório de Ocorrências (RDO) aS irregularidades ou falhas que encontrar na execução dos
serviços. nele anotando as observações ou notificações cabíveis, assinando—o em conjunto com o representante
da CONTRATADA.

14.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados. de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante. especialmente
deSIgnados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666? de 1993.

144. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.

14.5. Durante a execução do Objeto, o fiscal tecnico deverá monitorar constantemente O nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração. devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

14,6 O fiscal tecnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou,
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14 74 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materializa a avaliação de desempenho e
63

Avenida Vili'iriaL n* FIT. ('cnlrn. Nina Venécia-IS, (l'/P: 29830-000 — lol.: (27) 3752—9004
llnmU—iªzigc. 35“ “.l_llyltjlkgírlgglglªgiriª?)Lªi — lÉ-nulil: licituuaim noxaitcncciiixsgm .br



___—__]
MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DOESPiRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇOES - CPL

qualidade da prestação dos serwços realizada

14.8. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nivel de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal tecnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador

14.9. Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação do serviço em relaçao a
qualidade exigida. bem como quando esta ultrapassar os níveis minimos toleráveis previstos nos indicadores,
alem dos fatores redutores. devem ser aplicadas as sanções a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

14 10, O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que O período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for O caso. aferir O desempenho e qualidade da prestação dos serVIços.

14.11. A fiscalização de que trata esta ctáusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitOrios. ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993

14.12 Quando atendidos os termos do Contrato, o exercicio da fiscalização pelo MUNICÍPIO, não importará em
abuso de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedada a subcontrataçao total ou parcial para a execução dos serviços? objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS ALTERAçõES DO CONTRATO

16 1. Eventuais alterações contratuais reger-se—ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16 2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários. até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e,
no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento. ate' o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
seus acreSCImos.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DA PUBLICAÇÃO

17,1. A Administração Municipal devera publicar O resumo deste Contrato até O quinto dia útil do mês
subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com O parágrafo único do artigo 61. da
lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO

18.1, O Foro competente para conhecer quaisquer questões suscitadas no presente contrato é com
exciusividade o da Comarca do Municipio de Nova Venécia - ES

182. E, assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para O mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo subscritas. para que produza os efeitos de
direito.

Nova Venécra — ES), ,de. .. .., 2022,

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉC'A
Prefeito Municipal

Nome da empresa — CONTRATADA CNPJ/MF nº
Nome do representante — Representante Legal CPF nº
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