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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

 

 LICITAÇÃO OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

05 (CINCO) CASAS POPULARES EM 

BARRA DE MANGARAÍ NO MUNICIPIO 

DE SANTA LEOPOLDINA – ES. 

 

     O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA – ES, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.521/001-55, com 

Sede Administrativa a Av. Prefeito Hélio Rocha, nº 1.022 – Centro – Santa 

Leopoldina/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, que abaixo subscrevem 

designados pelo DECRETO Nº 074/2019, de 07/03/2019, de acordo com a Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores e a Lei Complementar nº. 123/2006, de 

14.12.2006 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar Licitação regime de 

execução indireta, na forma de empreitada por menor preço global de acordo com as 

condições estabelecidas no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a 

fazer parte integrante, para todos os efeitos. 

 

 

1 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 – Modalidade:    TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

1.2 – Processo Administrativo:   Nº 2190/2019, DE 26.09.2019, SETDAS 

1.3 – Tipo de Licitação:                    MENOR PREÇO GLOBAL 

1.4 – Objeto:                                    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

05 (CINCO) CASAS POPULARES EM 

BARRA DE MANGARAÍ NO MUNICIPIO 

DE SANTA LEOPOLDINA – ES. 

 

02 – DO OBJETO, DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ACEITABILIDADE DE 

PREÇO: 

 

2.1 – Constitui objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES EM 

BARRA DE MANGARAÍ NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA em 

conformidade com as especificações e discriminações contidas no presente Edital e 

seus anexos. 

 

2.2 – As especificações e as condições para a contratação da execução da obra, objeto 

desta Licitação, são as constantes neste Edital e seus anexos, em especial o ANEXO 

01. 

 

2.3 - Compete à Empresa licitante fazer um minucioso exame do Edital, das planilhas, 

das normas e especificações, bem como do local da obra, de modo a poder apresentar, 

por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a 

devida correção ou esclarecimentos, até 02 (dois) dias úteis antes da data da entrega 

das propostas. 

 

2.4 – Na execução da obra objeto da presente Licitação, deverão ser observadas de 

modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas 

Complementares e Particulares dos respectivos projetos e outras pertinentes aos 
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serviços em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações da 

Fiscalização e dos Órgãos Ambientais e de Controle. 

 

2.5 - Não serão levadas em consideração pelo Município, tanto na fase de habilitação e 

classificação, como na fase posterior à adjudicação da obra, quaisquer consultas, 

pleitos ou reclamações, que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente 

protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipótese nenhuma serão aceitos 

entendimentos verbais entre as partes. 

 

2.6 - A presente Licitação obedecerá ao tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, conforme 

disposto no Art. 45, parágrafo 1º, Inciso I, da Lei n° 8.666/93 e o fornecimento de 

material e a obra e os serviços serão executados no regime de empreitada por preço 

global, obedecendo aos termos, instruções, especificações e condições contidas nesta 

tomada de preços. 

 

2.7 – O valor máximo que o Município de Santa Leopoldina se propõe a pagar para a 

execução dos serviços é de R$ 352.909,88 (trezentos e cinquenta e dois mil, 

novecentos e nove reais e oitenta e oito centavos), acima do qual, as propostas 

estarão desclassificadas, em conformidade com o Art. 40, Inciso X, c/c o Art. 48, 

Inciso II, todos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

03 - DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA e ABERTURA DOS ENVELOPES 

DOS ENVELOPES 

 

3.1 - Até o dia 04 de novembro de 2019 às 08:00h, os envelopes (HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS) referentes a este certame licitatório, serão entregues na sala do 

Protocolo Geral, localizada no edifício sede desta Municipalidade. 

 

3.2– As 08:30h do dia 04 de novembro de 2019 será aberta à sessão pela CPL na 

sala de reuniões da CPL localizada Sede desta MUNICIPALIDADE. 

 

3.3 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo 

estabelecido neste edital. 

 

04 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

4.1 – Poderão participar do presente certame, empresas: 

 

4.1.1 – Cuja finalidade social abranja o objeto desta Licitação, inscritas no Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, cujo certificado esteja em 

vigor, assim como, os documentos ali elencados e seu objeto social abranjam o desta 

Licitação, conforme Art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

4.1.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação desde que 

apresentem documentação que comprovem o atendimento ao disposto no Art. 27 da 

Lei 8.666/93 “condições para cadastramento”, até o terceiro dia anterior a data 

definida para abertura desta TOMADA DE PREÇOS, nesta Municipalidade, devidamente 

aprovados pela Comissão de Licitação, na forma do Art. 22, § 2º da supracitada Lei. 

 

4.1.3 – Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

hajam sido suspensas temporariamente de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Municipal e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público Federal, 

Estadual ou Municipal; 
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4.1.4 – Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 

 

4.2 – Não será admitida a participação nesta Licitação de empresas que: 

 

4.2.1 – Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação ou 

impedimento de contratar com o Município de Santa Leopoldina; 

 

4.2.2 – Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 

órgão público; 

 

4.2.3 – Não poderão participar da presente Licitação, as empresas da qual servidor 

público do órgão contratante e responsável pela licitação seja participante, direto ou 

indireto; 

 

4.2.3.1 – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

 

4.2.4 – Empresas cujo autor do projeto seja, dirigente, gerente, acionista, responsável 

técnico ou subcontratado. 

 

4.3 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento 

exigido neste Certame e que não tenha sido apresentado na reunião de abertura da 

proposta, devidamente incluso no envelope apropriado; 

 

4.4 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA se reserva no direito de exigir em 

qualquer época ou oportunidade, esclarecimentos e confrontação de documentos 

apresentados em sua forma original; 

 

4.5 - As empresas candidatas deverão satisfazer as condições expressas no presente 

Edital, seus anexos e legislação pertinente. 

 

4.6 – Somente poderão participar desta Licitação, empresas que atendem a todas as 

condições exigidas neste Edital, observadas as necessidades e qualificação em 

conformidade com o disposto no item Qualificação Técnica. 

 

4.7 – As empresas que desejarem participar deste certame através de Procurador 

deverão apresentar, no início da licitação, PROCURAÇÃO com poderes específicos ou 

CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo (ANEXO 02), devendo ser 

devidamente assinadas, com carimbo do licitante e firma reconhecida, todavia, a falta 

deste documento, não inabilitará a empresa participante.  

 

4.7.1 - A Carta de Credenciamento indicará o representante da empresa, que poderá 

ser o diretor ou sócio da empresa, procurador ou pessoa especialmente credenciada. 

O documento deverá ser preenchido com todos os dados pessoais e o credenciado 

será o único a intervir em todos os procedimentos licitatórios (apresentação da 

proposta).   

 

4.7.2 – Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da 

empresa, devidamente comprovado, fica dispensada a apresentação do documento 

referido no item 4.7 desta Tomada de Preço. 

 

4.8 – As participantes que enviarem seus envelopes pelo Correio, sem representantes 

credenciados poderão renunciar expressamente ao direito de interpor recurso e ao 

prazo respectivo relativo a fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento 
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deste certame licitatório, enviando , juntamente com os documentos de Habilitação, 

Envelope 01, o Termo de Renúncia, conforme modelo (ANEXO 03), deste Edital. 

 

4.9 – Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à 

apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando 

de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa; 

 

4.9.1 – A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 

anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se 

manifestar e responder pela mesma; 

 

4.10 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

 

4.11 – A empresa licitante interessada na presente licitação poderá realizar visita 

técnica nas escolas onde serão realizadas as obras de reforma. 

 

4.11.1 – As empresas interessadas poderão solicitar maiores esclarecimentos 

em relação ao endereço dos locais das obras junto a Secretaria Municipal de 

Obras, através do telefone (27) 3266-1181. 

 

05- DA APRESENTAÇÃO AS DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

5.1 – A documentação e Proposta deverão ser apresentadas em 02 (dois) envelopes 

distintos, lacrados e rubricados, os quais deverão conter as seguintes informações, 

contendo na parte externa a seguinte redação: 

 

À: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

Av. Prefeito Hélio Rocha, nº 1.022 – Centro 

Santa Leopoldina – ES 

CEP: 29.640-000 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 

 

ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1.1 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao 

Protocolo Geral da Prefeitura, devendo estar lacrados e rubricados. 

 

5.2 – ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO : 

 

Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO, os 

documentos abaixo relacionados: 01 (uma) cópia autenticada em cartório, exceto os 

documentos emitidos diretamente na internet, que possam ser confirmados pela 

chave de autenticação nos respectivos sites. 

 

5.2.1. – QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a)-  Certificado de Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de Santa 

Leopoldina, para o exercício financeiro de 2019. 

 

5.2.2. – QUANTO A REGULARIDADE  FISCAL: 
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a) Cópia do Cartão do CNPJ; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão 

Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda), com data de validade na 

abertura da licitação, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro 

de 2014; 

c) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), com data de validade na abertura da licitação; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da Sede do Licitante, com data 

de validade na abertura da licitação; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, da Sede da Empresa, com 

data de validade na abertura da licitação; 

f) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de validade na abertura da 

licitação. 

g) Declaração de que não possui em seu Quadro Societário Servidor Público da Ativa, 

ou Empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista, (ANEXO 06). 

g.1) A não apresentação da declaração prevista na alínea “g”, do item 5.2.2, (ANEXO 

06), não será critério de inabilitação da empresa licitante. 

 

5.2.3 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA : 

 

5.2.3.1 – Capacidade Técnico-Operacional: 

 

a) – Prova de Registro de Inscrição, acompanhados de comprovante de quitação da 

empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do exercício 

vigente. 

 

b) – Caso a empresa vencedora seja sediada em local diverso do Estado do Espírito 

Santo, para fins de assinatura do Contrato, deverá apresentar o registro secundário no 

CREA-ES ou CAU-ES. 

 

5.2.3.2 – Capacidade Técnico-Profissional: 

 

a) – Comprovação da licitante de que possui em seu quadro técnico 
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior, 
devidamente qualificado, detentor de Atestado (Responsabilidade Técnica ou 

Registro de Responsabilidade Técnica) fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução de obra com características 

semelhantes e/ou equivalentes, observadas as parcelas de maior relevância 
(alínea “c” deste item).  
 

b) A comprovação deverá ser feita através de certidão ou atestado averbado 
na entidade profissional competente (CREA OU CAU), certificando que o 

mesmo executou ou participou da realização de serviços de características 
semelhantes e compatíveis, limitada às parcelas de  maior relevância e valor 
significativo  do objeto da licitação. Os atestados deverão descrever os 

serviços executados, o local, bem como a data de início e fim da execução. 
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c) - A Comprovação das parcelas de maior relevância e valor significativo, 
neste caso, compreende a execução de cobertura em telha cerâmica, com 

trama de madeira e instalações hidrossanitárias, incluindo o conjunto de 
fossa, filtro e sumidouro. 

 

d) - Caso os atestados sejam emitidos em nome do responsável (is) técnico (s) 
(ARTs ou RRTs) este somente poderá(ão) participar neste certame por um 

único licitante, sendo que tais atestados deverão estar devidamente 
registrados e chancelados pelo órgão competente do CREA ou CAU. É 

obrigatória a apresentação das certidões correspondentes emitidas pelo ora 
mencionado conselho de classe. 

e) – O atestado de Capacidade Técnica (CAT) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) deverá estar devidamente registrado no CREA ou CAU, 
comprovando que o profissional executou ou participou da elaboração de 

serviços compatíveis ou semelhantes, em características e quantidades, com o 
licitado nesse Ato Convocatório. 

f) – A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos com a licitante, na 

data da licitação, deverá ser feita através de apresentação de cópia 
autenticada da carteira de trabalho, contrato de trabalho firmados entre as 

partes, ou contrato social, no caso de sócio da empresa. 

g) – Declaração única, em papel timbrado da empresa licitante, assinado por 
um de seus sócios responsáveis, constando: 

 
 que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

 
 que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 

adotadas pela Prefeitura Municipal de SANTA LEOPOLDINA; 

 
 que obedecerá as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de SANTA 

LEOPOLDINA/ES durante a execução dos serviços; 
 
 que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 

necessários à execução do objeto deste edital; 
 

 que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e 
demais profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA/ES e que estão aptos a participar desta licitação; 
 
 O endereço para correspondência, onde conste: o nome, o número do 

telefone, fax, e-mail, número de identidade e do Cadastro no CPF-MF do 
seu representante legal, quando for o caso, e o nome, número de 

identidade, do Cadastro no CPF-MF, o cargo e a função na empresa, de 
quem assinará o eventual contrato; 

 

5.2.4. – Declaração assinada pelo representante legal da Empresa, sob as penas da 

Lei, da inexistência de fato impeditivo à habilitação, conforme modelo constante no 

(ANEXO 04); 
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5.2.5.– Declaração de atendimento ao disposto no Inciso XXXIII, do Art.7º da CF/88, 

ou seja, não permitir trabalho noturno, perigoso, insalubre aos menores de 18 

(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante no 

(ANEXO 05); 

 

5.2.6 - Termo de Renúncia, caso a participante envie apenas seus envelopes, sem 

representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao 

prazo respectivo da fase de habilitação, concordando com o prosseguimento do 

procedimento licitatório, conforme modelo, (ANEXO 03); 

 

5.2.7 - A empresa interessada em participar da presente licitação deverá se 

cadastrar e/ou atualizar o cadastro até o 3º dia anterior ao da abertura dos 

documentos e da proposta. 

 

5.3  – QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA ; 

 

5.3.1. - Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da 

data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

 

5.3.2. - Balanço Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contábeis, 

correspondentes ao último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de balancetes ou 

balanços provisórios. 

 

1)  O Balanço das empresas licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por 

Ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. 

 

2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por 

Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual 

estejam mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o 

número das folhas do ” Livro Diário” em que o Balanço  se acha regularmente 

transcrito. 

 

2.1 - As MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE deverão apresentar o 

Balanço patrimonial, de acordo com a Resolução CFC Nº 1418/2012. 

 

5.3.3. - CAPACIDADE FINANCEIRA: Através do balanço deverão ser apresentados 

os cálculos e demonstrativo, devidamente assinado por profissional contábil 

devidamente habilitado, constando o número do Registro no Respectivo Conselho 

de Classe, com os seguintes índices: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE E GERAL (ILG e ILC) E GRAU DE 

ENDIVIDAMENTO (GE) 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

 

O Índice de Liquidez Geral é o resultado final do exame da Capacidade Financeira 

apurado em balanço, segundo a fórmula abaixo, pela qual é conhecida a 

responsabilidade de solução dos compromissos da licitante. 

 

ILG= AC+RLP 

          PC+ ELP 
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em que: 

 

AC – Ativo Circulante 

RLP – Realizável a Longo Prazo 

PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a Longo Prazo  

 

e-1) Será considerada habilitada à empresa que apresentar o índice de liquidez geral 

igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) mostra a capacidade de pagamento a curto 

prazo e será calculada através da seguinte fórmula: 

ILC= AC 

         PC 

Onde: 

AC – Ativo circulante 

PC – Passivo circulante 

e-2) Será considerada habilitada à empresa que apresentar o índice de liquidez 

corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero) 

 GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 

O Grau de Endividamento (GE) mostra o grau de endividamento a curto prazo e será 

calculado através da seguinte fórmula: 

 

  PC+ELP  

      AT 

 

Onde: 

 

PC – Passivo circulante 

ELP – Exigível ao Longo Prazo 

AT – Ativo Total 

 

e-3) Será considerada habilitada à empresa que apresentar este índice menor ou igual 

a 1,0 (um vírgula zero). 

 

5.4  – DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “002” 

 

5.4.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, 

datilografadas ou impressas por processo eletrônico, e apresentadas em uma via, 

rubricada em todas as suas folhas, carimbadas e assinadas na última pelo titular ou 

representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o 

objeto de forma clara e inequívoca, e, ainda, contendo a Razão Social da Proponente, 

CNPJ, Inscrição Estadual e ou Municipal, Endereço com CEP, Tel, e-mail, etc. 

 

5.4.2 – São requisitos da proposta: 

 

5.4.3 – Ser preenchida por processo mecânico, datilografada ou digitada em uma 

única via, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir 

a interpretação por parte da Comissão de Licitação e conter: 

 

a) Planilha de Quantidade e Custos dos Serviços (conforme modelo – Anexo 
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01), contendo preço unitário e global, em algarismos e por extenso, nele 

incluídas todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, leis sociais, 

administração, despesas indiretas, encargos diversos, eventuais, etc., previstos 

para execução destes serviços. 

b) Condições de pagamento: O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s), após a(s) 

medições  mensais dos serviços efetivamente executados e somente serão 

realizados após vistoria, aprovação e  liberação das medições pela SECRETARIA 

DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

c) Prazo da execução da obra (CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA 

BARRA DE MANGARAÍ): 120 (cento e VINTE) dias a contar da ordem de 

serviço.  

d) Prazo para início da execução dos serviços: imediato, a partir da emissão 

e assinatura da Ordem de Serviço pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de sua apresentação; 

f) Nome e qualificação completos (nome, nacionalidade, estado civil, profissão 

ou cargo, nº da Carteira de Identidade, CPF, endereço, fax e e-mail) do 

representante legal da empresa com poderes para assinatura do contrato; 

g) Prazo de Garantia dos Serviços executados: não inferior a 05 (cinco) anos, 

contados a partir da data de entrega da Obra. 

h) Cronograma Físico Financeiro: apresentar cronograma físico-financeiro 

devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa. 

 

5.5. – Não serão aceitas propostas com as seguintes condições: serviços sujeitos à 

confirmação de disponibilidade de contingente, sujeito ao preço do dia ou quaisquer 

outras condições desta natureza. 

 

5.6 – Não serão aceitas as propostas enviadas via e-mail ou FAX. 

 

5.6 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, 

devendo fazê-la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, 

alegações posteriores de cotações emitidas errôneas ou incompletas deste Convite, 

sujeitando-se às penalidades legais.  

 

5.7 - Os valores deverão ser apresentados em moeda corrente do País, com apenas 

02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas pela Comissão de Licitação, as 

demais casas decimais que porventura constarem da proposta. 

 

5.8 – O preço unitário e preço total deverão ser apresentados em algarismos.  

 

5.9 – Os preços praticados nesta Licitação serão fixos e irreajustáveis. 

 

5.10 – Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, 

tributos, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxas, 

seguros, licenças, transportes, alimentação, embalagens, despesas de frete, bem 

como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não 

acrescentarão ônus para o MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA.  

 

5.11 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por 

parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de 

transcrição. 
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5.12 – A proposta só será desclassifica se for de encontro, expressamente, às normas 

e exigências deste edital. 

 

5.13 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos 

demais licitantes, ou não previstas neste edital. 

 

5.14 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação ao item. 

 

5.15 – A empresa Licitante deverá indicar o CNPJ do estabelecimento (matriz/filial) 

que emitirá a Nota Fiscal na folha de rosto da Proposta de Preços. 

 

06 – DO PROCEDIMENTO  

 

A licitação será processada e julgada com a observância do seguinte procedimento: 

 

6.1 – Ato de credenciamento com o recebimento dos respectivos documentos. 

 

6.2 - Recebimento do ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO e Nº 002 – DA PROPOSTA 

DE PREÇOS, que deverão ser rubricados por todos os membros da CPL e, pelos 

licitantes presentes; 

 

6.3 - Abertura do ENVELEOPE Nº 001, contendo a documentação para HABILITAÇÃO, 

que deverá ser aberto e rubricado pelos membros da CPL e pelos Licitantes presentes; 

 

6.4 - Na abertura do ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO, será apenas conferida pela 

CPL, a relação dos documentos entregues pelos Licitantes, conforme disposições dos 

itens 5.2 à 5.3.7 deste Edital, sendo julgados desclassificados – inabilitados, aqueles 

que não apresentarem toda a documentação exigida; 

 

6.5 - Havendo inabilitação de qualquer Licitante serão considerados dois 

procedimentos: 

 

I – O Licitante não pretende recorrer da decisão da CPL. Neste caso ser-lhe-á 

devolvido, contra-recibo, fechado o Envelope Nº 002 – DA PROPOSTA DE PREÇOS; 

 

II – O Licitante se dispõe a recorrer (apresentar recursos). Neste caso, serão 

observados os procedimentos constantes no item 08 deste Edital. 

 

6.6 – Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte) – as prescrições referentes à Regularidade Fiscal – arts. 42 ao 43; 

 

6.7 – A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do CONTRATO. 

 

6.8 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA 

EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente 

alguma restrição (certidões positivas e vencidas). 

 

6.9 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 

assegurado o prazo máximo e improrrogável de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
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negativa. 

 

6.10 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.9, implicará 

decadência do direito à contratação, SEM PREJUIZO DAS SANÇÕES previstas na Lei nº 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

6.11 – Abertura dos envelopes “002”- PROPOSTA DE PREÇOS dos licitantes habilitados, 

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

 

6.12 – Julgamento, com a classificação das propostas, que será conhecida no final da 

sessão de julgamento. 

 

6.13 – Adjudicação do objeto da licitação a Empresa vencedora do certame e a 

respectiva homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, desde que não ocorra uma 

das hipóteses previstas no sub-item 16.1, desta Tomada de Preço.   

 

6.14 – A abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS será 

realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ATA 

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

6.15 – Todos os documentos contidos nos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE 

PREÇOS serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 

pelos licitantes presentes e serão anexados ao Processo de Licitação, mesmo os 

daquelas empresas que não forem consideradas habilitadas e/ou classificadas.  

 

6.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de 

Preços, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

 

6.17 – Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora fixados no 

preâmbulo desta Tomada de Preços. 

 

6.18 – Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao 

mesmo tempo. 

 

6.19 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero. 

 

6.20 – Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação;  

6.20.1 - Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexequíveis, no caso de licitações 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: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela administração; 

b) valor orçado pela administração; 

6.20.2 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global 

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 

alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o 
valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta;  

6.20.3 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 

causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 
para três dias úteis. 

6.21 – Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS, aquele 

que, tendo-o aceito sem objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar 

falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, 

nos termos do § 2º, do Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

6.22 – A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes. (exceto as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, 

quanto a Regularidade Fiscal). 

 

6.23 – É facultada a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

 

07 – PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 – O julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas nesta Tomada de 

Preço, será realizado em função do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, classificando-se em 

primeiro lugar a licitante cuja proposta desta Tomada de Preço ofertar o menor preço, 

sem prejuízo da qualidade dos serviços, obedecidos os preceitos legais e o 

interesse do Município de Santa Leopoldina. 

 

7.1.1 - Será declarado vencedor deste Certame, o Licitante que apresentar o menor 

valor por item, observando as disposições com relação à micro empresas e as 

empresas de pequeno porte. 

 

7.2 – Não serão consideradas vantagens não previstas nesta Tomada de Preço, nem 

propostas que contiverem apenas, ofertas de redução sobre proposta de menor preço, 

fato que levará a licitante proponente à desclassificação. 

 

7.3 – Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedada qualquer outro processo, em conformidade com o § 2º, do artigo 

45, da Lei Federal 8.666/93 e seus parágrafos. 

 

7.3.1 – Caso a empresa que ofertou o menor preço seja uma empresa de grande 

porte, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
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7.3.1.1 – Entende-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 à proposta mais bem classificada. 

 

7.3.2 – Como empate fictício citado no item anterior será considerado aquela situação 

em que o preço final apresentado pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao preço final ofertado por uma 

empresa que não é considerado microempresa e ou  empresa de pequeno porte. 

 

7.3.3 – Para efeito do disposto nos itens 7.3.1 e 7.3.2, ocorrendo o empate fictício, a 

Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

7.3.4 – Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

na forma do item 7.3.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem no citado empate fictício, na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito. 

 

7.3.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.3.2 

(10% - dez por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 

que primeiro poderá apresentar uma melhor oferta. 

 

7.3.6 – Na hipótese da não-contratação nos termos disciplinados para o empate 

fictício, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 

7.3.7 – A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta 

não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

7.3.8 – Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a 

documentação em situação regular, SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido nos 

itens 6.1.3.1 a 6.1.3.5 DESTE Edital, podendo inclusive, ser a empresa penalizada 

conforme os ditames da Lei. 

 

7.4 – No caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o menor, 

sendo providenciada pela Comissão de Licitação a devida correção para que seja 

computado o valor correto. 

 

7.5 – Após a divulgação do resultado do julgamento das propostas, caberá recurso na 

forma definida neste Edital. 

 

7.6 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de  08 (oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas 

das causas que redundaram na inabilitação ou na desclassificação. 

 

7.7 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) 

adjudicado o ITEM(s) do objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de 

recurso. 

 

7.8 – A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita somente a um licitante. 
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7.9 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, 

sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou 

documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, 

se porventura a CPL vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as 

disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 

 

7.10 – A CPL ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e 

promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando 

prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

 

7.11 – Ao final da Sessão Pública a CPL franqueará a palavra aos licitantes que 

desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 

 

08 – DOS RECURSOS: 

 

8.1 – Os recursos às decisões da CPL, serão apresentados por escrito no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, à contar da intimação da decisão da CPL e dirigido ao EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL . 

 

8.2 – A CPL poderá reconsiderar sua decisão em igual prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ou fazê-la subir, ao mesmo prazo, devidamente informado.  

 

8.3 – A CPL dará ciência dos recursos a todos os Licitantes, para impugnação no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

 

8.4 – Os recursos contra decisões relativas à Habilitação ou Inabilitação dos Licitantes, 

ou contra o julgamento das propostas apresentadas, terão efeito suspensivo. 

 

8.5 – As decisões da CPL tomadas nas sessões de julgamento serão diretamente 

comunicadas aos interessados, caso presentes. Na ausência dos interessados, as 

decisões serão enviadas via e-mail institucional ou pelo Correio. 

 

8.6 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a 

Administração, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes “PROPOSTA” e venha a apontar falhas ou irregularidades que 

o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

8.6.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o 

MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, o Licitante que, tendo-o aceito sem objeção, 

venha a apontar depois da abertura dos Envelopes nº 001 – HABILITAÇÃO, falhas ou 

irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação, não terá efeito de 

recurso. 

 

8.7 – A inabilitação do licitante importa preclusão de seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

 

8.8 – Aplicam-se ainda, aos recursos e impugnações, às disposições dos Art. 41 e 109, 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

09 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO : 
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9.1 – O julgamento das propostas e o resultado apurado pela CPL serão submetidos 

ao EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL para deliberação quanto a sua Homologação e a 

Adjudicação do objeto da Licitação . 

 

9.2 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA se reserva ao direito de não adjudicar o 

fornecimento a nenhum dos Licitantes, caso ocorra algum motivo ou fato excepcional 

ou imprevisível, a critério da CPL ou do Prefeito Municipal.  

 

9.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela CPL com base nas normas jurídicas e 

administrativas e nos princípios gerais de direito. 

 

9.4 – Após adjudicado e homologado o objeto da licitação pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, será encaminhado via e-mail institucional do Município  ao Licitante 

vencedor para assinatura do Contrato. 

 

9.5 – A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da data de recebimento da homologação e da adjudicação, 

que poderá ser enviada através do e-mail institucional da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

9.6 – Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato e não retirar a Ordem 

de Serviço no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar 

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

10 – DA  ASSINATURA DO CONTRATO 

 

10.1 – O Licitante vencedor deverá assinar o Contrato na Advocacia Geral do Município 

no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

recebimento da adjudicação e homologação deste certame pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis. 

 

10.2 – Caso o Licitante não possa comparecer para assinatura do Contrato na 

Advocacia Geral do Município, este deverá constituir procurador com poderes 

específicos para este fim, o qual deverá apresentar o devido instrumento procuratório, 

com firma reconhecida em cartório. 

 

11 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

 

11.1 - O prazo máximo para execução das obras será de 120 (cento e vinte) dias a 

contar das respectivas ordens de serviços, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos. 

 

11.2 – A empresa deverá, obrigatoriamente, executar os serviços licitados, em sua 

totalidade e sempre dentro do prazo estipulado neste Edital, não sendo admitido o 

parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis. 

 

11.3 - A Empresa Vencedora deverá observar rigorosamente toda a legislação 

ambiental, urbanística, etc, e as normas técnicas exigíveis para a execução do objeto 

desta Licitação. 
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11.4- O Município de Santa Leopoldina poderá solicitar a imediata substituição do 

pessoal e equipamentos, caso forem verificados que os mesmos não atendem as 

especificações feitas no Edital. 

 

11.5 - Os serviços só serão aceitos após a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

vistoriá-los e achá-los de acordo e no caso de ser constatado pela Secretaria, a 

existência de vícios sanáveis, por ocasião da vistoria dos serviços, a contratada será 

obrigada a proceder a necessária correção, de forma imediata, sob pena de aplicação 

da multa, conforme disposições da Lei nº. 8.666/93. 

 

11.6 – Caso a empresa contratada tenha sede fora do Estado do Espírito Santo, 

deverá, após expedição da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, apresentar prova de registro de inscrição, acompanhados de 

comprovantes de quitação da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no CREA, do 

exercício vigente, com o respectivo visto no CREA/ES, conforme Resolução CONFEA n° 

413/97. 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

12.1 – O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s), após a(s)  medições dos serviços 

efetivamente executados e mediante a apresentação ao Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal do documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras, e ter 

ocorrido o recebimento das mercadorias e ou a conclusão dos serviços, na forma 

prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no prazo de  até 30 (trinta) 

dias contados da data de apresentação da nota Fiscal, com o fornecimento do objeto 

discriminado e após a liquidação da despesa pela Secretaria Requisitante. 

 

12.1.1 – O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, 

 

12.2 – O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s), após a(s)  medições  mensais dos 

serviços efetivamente executados e somente serão realizados após vistoria, aprovação 

e  liberação das medições pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

12.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 

será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 

devidamente corrigida. 

 

12.4 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA poderá deduzir do pagamento 

importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência 

de inadimplemento contratual. 

 

12.5 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, 

sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por 

meio da rede bancária ou de terceiros. 

 

12.6 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas 

condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO, 

devendo inclusive apresentar as certidões negativas de regularidade fiscal para com o 

INSS, FGTS. 

 

12.6.1 - A CONTRATADA deverá observar as regras da Instrução Normativa nº 

071/2002 da Previdência Social. Para quaisquer pagamentos serão exigidos os 

documentos de arrecadação e quitação dos tributos, especialmente FGTS e INSS, 
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observada as instruções dos respectivos órgãos e ISS no Município de Santa 

Leopoldina. 

 

12.7 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

12.8 – Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou inadimplemento contratual. 

 

12.9 – A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, 

despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação dos 

serviços objeto deste Edital. 

 

12.10 – Fica a empresa vencedora, quando assim couber, ciente da obrigatoriedade 

de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, conforme modelo anexo do 

Edital (ANEXO 6), obedecendo ao disposto na Instrução Normativa SRF nº 480, de 

12.03.03. A Declaração deverá ser emitida em duas vias, assinadas pelo 

Representante Legal da Empresa, e deverá uma via ser apresentada juntamente com 

a Documentação (Envelope 001) e outra via no ato da entrega da Nota Fiscal, 

esclarecendo esta Prefeitura que a não apresentação do documento em questão 

ocasionará o desconto no pagamento devido às empresas do valor referente ao 

encargo previsto na Lei nº 9.430, de 27.12.96. O termo de Opção pelo Simples será 

consultado pela Secretaria de Finanças no ato da liberação do Pagamento da Nota 

Fiscal. 

 

12.11 – A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT – 

Registro de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento a Prefeitura via 

ART ou RRT destinada ao contribuinte. 

 

12.12 - Especialmente no primeiro pagamento será exigido da CONTRATADA, 

matrícula dos serviços no INSS e registro no CREA/ES ou CAU, sob pena de suspensão 

do pagamento até regularização. 

 

13 - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

13.1. – A empresa CONTRATADA para a garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais, no prazo de cinco dias uteis após a assinatura deste instrumento, deverá 

apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor contratual, podendo a empresa 

optar por uma das seguintes modalidades: 

13.1.1 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

13.1.2 - seguro-garantia; 

13.1.3 - fiança bancária.   

13.2 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega 

da competente apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, e em 

nome do Município de Santa Leopoldina-ES. 
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13.3 - Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da 

execução contratual, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

13.4 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 

objetos desta licitação, conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 

13.5 - 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 

o Município de Santa Leopoldina-ES, nos termos da legislação vigente. 

13.6 - A não apresentação da garantia para cumprimento das obrigações no prazo 

estipulado no item 10.1 deste instrumento ensejará na rescisão do contrato. 

14 – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS  

 

14.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta 

Licitação advirão dos recursos previstos na seguinte dotação orçamentária: 

 

Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social. 

011000.011003.16.482.1139.2.078 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e 

Interesse Social. 

449051000000 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos – 25400000000 – Transferência dos Estados referente Royalties do 

Petróleo. 

 

15 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

15.1 – A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições 

estabelecidas para a execução do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades 

constantes nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

 

15.1.1 – Multa pelo descumprimento das clausulas contratuais. 

 

15.1.2 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período 

de até 05 (cinco) anos. 

15.1.3 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), 

incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo de assinatura 

do contrato, calculada pela formula: 

 

M = 0,01 x C x D 

   onde: 

M = valor da multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

 

15.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 14.1.3 e 14.1.1 não afasta a 

aplicação da sanção trazida no item 14.1.2. 

 

15.1.5 – Para os efeitos do disposto no Art. 87, II, da Lei 8.666/93, a multa será de 

5 % (cinco por cento) do valor do contrato licitado. 

 

16– DO FORO: 

 



                           

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

19 

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Leopoldina-ES, como foro competente 

para dirimir quaisquer dívidas oriundas do presente Certame, com renuncia de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS : 

 

17.1 - Ao Município de Santa Leopoldina, fica reservado o direito de rejeitar, anular, 

revogar ou adiar essa Licitação, sem que caiba aos interessados direito de qualquer 

reclamação ou indenização. 

 

17.2 – Adiar a abertura das propostas da presente Licitação, dela dando conhecimento 

aos interessados. 

 

17.3 – A participação dessa Licitação será considerada como evidência de que a 

licitante examinou completamente essa Tomada de Preço e que obteve do Município 

de Santa Leopoldina, através da Comissão Permanente de Licitação, informações 

satisfatórias do referido Edital, por escrito, consultas e respostas. 

 

17.4 – A apresentação de propostas pelas licitantes importará estarem cientes aos 

termos do presente ato convocatório e legislação vigente. 

 

17.5 – O Município de Santa Leopoldina realizará vistorias na obra para avaliação da 

qualidade dos serviços prestados, promovendo as providências necessárias ao 

resguardo de seus interesses. 

 

17.6 – A critério exclusivo do Município de Santa Leopoldina, a quantidade destes 

serviços poderá ser aumentada ou diminuída, obedecido o limite previsto no § 1º, 

artigo 65, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

17.7 – Poderá a Comissão Permanente de Licitação alterar as condições desta Tomada 

de Preço, às especificações de qualquer documento pertinente à essa Licitação, 

fixando novo prazo para realização da Licitação. 

 

17.8 – Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 

servidores do Município de Santa Leopoldina, inclusive membros da Comissão 

Permanente de Licitação, não serão considerados nem aceitos para reclamações, 

impugnações ou reivindicações por parte dos licitantes. 

 

17.9 – Informações e esclarecimentos sobre o Edital, deverão ser feitos por escrito, 

conforme prazo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

17.10 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 

condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 

 

17.11 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA reserva-se o direito de efetuar 

diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos 

documentos e das informações apresentadas nas propostas. 

 

17.12 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 

 

17.13 – A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares, se julgar necessário. 

 

17.14 – Poderão ser convidados a colaborar com a CPL, assessorando-o, quando 
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necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 

indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor deste 

Município. 

 

17.15 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 

8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

17.16 – A CPL resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

 

17.17 – Para maiores Informações entrar em contato no horário das 07:00h às 

12:00h e 13:00h as 16:00h horas, na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, 

situada na Av. Prefeito Hélio Rocha, nº 1022 ou fone (27) 3266-1181. Para 

obtenção do cadastro de fornecedores, requerer no protocolo da Prefeitura 

com todos os documentos necessários até 03 (três) dias antes da abertura da 

licitação. Cópia das Plantas, projetos encontram-se a disposição das licitantes junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

 

17.18 – Fazem parte integrante e complementar deste Edital: 

 

17.18.1 – Anexo 01 - Especificação do objeto e demais condições; 

 

17.18.2 – Anexo 02 - Modelo Carta de Credenciamento; 

 

17.18.3 – Anexo 03 – Termo de Renúncia; 

 

17.18.4 – Anexo 04 – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; 

 

17.18.5 – Anexo 05 - Modelo de Declaração de que a Empresa não emprega Menor; 

17.18.6 – Anexo 06 – Declaração de que não possui em seu Quadro Societário 

Servidor Público da Ativa, ou Empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de 

Economia Mista. 

 

17.18.7– Anexo 07 – Modelo da Proposta de Preços; 

 

17.18.8 – Anexo 08 – Modelo de Minuta Contratual; 

 

17.18.9 – Anexo 09 – Cópia das Plantas, Planilhas e Cronograma para execução das 

obras (encontram-se a disposição junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos). 

 

Santa Leopoldina, 16 de outubro de 2019. 

 

 

LEOMAR LAURETT   

PRESIDENTE CPL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2019 

 

ANEXO 01 – Especificação do Objeto e Demais Condições 

 

CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Estas especificações têm objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a 

serem observadas na execução da construção de casas populares em Mangaraí, 

Distrito Santa Leopoldina. 

 

A obra deverá ser realizada obedecendo rigorosamente os projetos, detalhes e 

especificações, bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e 

materiais a serem empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou 

técnica a serem empregados, deverá ser consultado a fiscalização, que solicitará a 

assessoria do autor do projeto para solução do assunto.  

 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 

aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor à responsabilidade 

pelo orçamento proposto. 

 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes 

das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem 

sobre os desenhos. 

 

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra 

especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos 

necessários à perfeita execução dos serviços. O projeto foi elaborado em 

conformidade com normas brasileiras em suas últimas versões.  

 

A lista de material é preliminar cabendo à Construtora indicar, quantificar e cotar 

eventuais omissões. 

 

Esse projeto tem por objetivo construir casas populares para atender à necessidade 

local, sendo, portanto, seguir as especificações arquitetônicas é essencial 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Primeiramente será instalada a placa de obra com as dimensões 2,00x4,00m, 

demonstrando o valor da obra. 

 

Deverá ser executado sanitário, depósito de material e refeitório para os funcionários, 

com toda a parte elétrica e hidrossanitária incluso. 

 

Serão realizados os serviços de locação de obra com gabarito de madeira, obedecendo 

o projeto. 

 

Os tapumes conforme especificações serão executados em todo o perímetro do 

canteiro de obras, conforme a planta de situação. Deverá ser previsto entradas com 

dimensionamento para a entrada de operários e veículos. 
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MOVIMENTO DE TERRA 
 

Será necessário à escavação de no mínimo 55 cm de profundidade para execução da 

fundação. 

 

Logo em seguida será feito o reaterro nas laterais da fundação. (Reaterro apiloado de 

cavas de fundação, em camadas de 20 cm). 

 

 

 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
 

As fundações do tipo corrida serão executadas em cavas com profundidades de 0,55 

m no terreno nivelado, nos locais onde serão levantadas as paredes. No interior das 

cavas será colocado um ferro corrido de 4.2mm e 8.00mm formando uma malha, e 

em seguida, concreto de 30.0 Mpa em toda a extensão do alicerce, formando também 

a calçada e o contra piso, onde serão levantadas as paredes de blocos de concreto de 

9x19x39. Após a segunda fiada de blocos canaletas será feita uma camada de 

impermeabilizante na parte superior dos blocos.  

 

PAREDES E PAINÉIS 
 

As paredes externas e internas deveram ser alinhadas no prumo e executadas em 

alvenaria de bloco de concreto de 9x19x39 e resistência mínima de 2,5 MPa, 

assentados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, com argamassa. As 

juntas terão espessura máxima de 1,0 cm, rebaixadas com a ponta da colher para 

facilitar a perfeita aderência dos revestimentos. 

 

Nas portas e janelas, serão executadas vergas/contravergasde concreto de 0,20m x 

0,05m. 

 

ESQUADRIAS 

Será fornecido e instalado portas de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 

80x210 cm, espessura de 3.5 cm sendo a instalação de marcos, aduelas, batentes e 

acessórios como fechaduras (fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão popular, incluso execução de furo), trincos e dobradiças incluso.  

Janelas de alumínio 120x1.00 m de correr, 2 folhas, fixação com parafusos sobre 

contramarco (exclusive contramarco) com vidros padronizados. Básculas de alumínio 

maxim-ar com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco) com vidros, 

padronizada, conforme o projeto arquitetônico apresentado. 

 

Todas as peças deverão ser bem aparelhadas, sem defeitos, emendas ou marcas 

deixadas pela máquina, sendo sumariamente recusadas as esquadrias que 

apresentarem empenamentos, deslocamentos, ou estiverem defeituosas. Haverá duas  

 

COBERTURA 
 

Será executada a estrutura do telhado com uma trama de madeira composta por ripas, 

caibros e terças, para recebimento de telhas cerâmica capa – canal, incluso transporte 

vertical. Será colocado forro de PVC banco com largura de 20 cm frisado em toda área 

interna das residências.  
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IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Será feita uma camada de sika na parte superior aos blocos canaletas (da 2ª fiada) 

para impermeabilização de toda a fundação. 

 

REVESTIMENTO 

 

Toda parte de alvenaria receberá chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 

grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm. Posteriormente onde receberá pintura, 

será executado reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6,espessura 5mm, e onde receberá azulejos 15x15cm 

será executado emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6,espessura 20 mm. 

 

PISOS 
 

Será feito a regularização do piso com argamassa de cimento e areia com espessura 

de 2 cm preparo mecânico. Na área interna receberá piso cerâmico de placa 

esmaltada com dimensões de 35x35cm e rodapé de 7 cm de altura. Na área externa 

será executado piso cimentado rústico com 2 cm de espessura.  

 

Em todas as áreas com portas e janelas será assentado soleira e/ou peitoril de granito 

cinza com espessura de 3cm. 

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

Será realizado padrão para cada residência de entrada d' água com cavalete de PVC 

para hidrômetro no padrão CESAN, instalado em vão de muro protegido com 

gradeamento, inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro.  

 

Serão executados pontos de água fria (Banheiro, cozinha e área de serviço), pontos 

de esgoto primário (bacia sanitária), pontos de esgoto secundário (lavatório, pia) e 

ponto de ralo sifonado com grelha em PVC (banheiro). Os pontos incluem toda a 

tubulação, acessórios e adesivos para sua execução. 

 

Será instalada fossa séptica de anéis – moldados de concreto, diâmetro de 1.20 m, na 

altura útil de 1.70 m, completa, incluindo tampa com visita de 60 cm, concreto para 

fundo espessura de 10 cm e tubo para ligação do filtro anaeróbico de anéis pré 

moldados de concreto, sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, na área externa 

de cada residência, recebendo tubulação. 

 

Será instalado um reservatório de polietileno de 500 L com flanges e torneira de bóia 

para atender cada residência. 

 

Será instalado caixa de inspeção e caixa de gordura de concreto pré-moldado na área 

externa de cada residência, recebendo tubulação de 100mm, encaminhando o esgoto 

para a fossa séptica.  

 

 

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 
 

Haverá instalação de papeleiras e saboneteiras nos banheiros descritos no memorial 

de cálculo, sendo as papeleiras e as saboneteiras de metal cromado incluindo sua 

fixação. Os vasos sanitários sifonados com caixa acoplada louça branca, incluso 

engate flexível em plástico branco serão instalados e colocados em cada banheiro, 

conforme o projeto arquitetônico.  
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Deverá ser fornecido e instalado lavatório de louça branco suspenso com válvula, sifão 

e engates. Cada lavatório deverá conter 1 torneira cromada de mesa instalada.  

Serão instalados 01 registro de gaveta bruto de 3/4" para o reservatório e cozinha. No 

banheiro será instalado 01 registro de gaveta de 1”. 

 

Na cozinha será executado uma bancada de mármore sintético 120 x 50 cm, com cuba 

integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo 

americana e torneira cromada longa, de parede. 

 

Na área de serviço, receberá um tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou 

equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado. 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Será instalado um padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, 

a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W em cada residência. Além disso, será 

executado um quadro de distribuição para 6 disjuntores magnético.  

 

Serão instalados em cada cômodo um ponto padrão de iluminação incluindo ponto de 

interruptores simples de 01 tecla simples com suas conexões, ponto de tomada e 

ponto de antena, conforme projeto elétrico. As instalações elétricas serão executadas 

conforme as normas da concessionária local e da ABNT. 

 

Os materiais serão de comprovada qualidade de modo a garantir o bom 

funcionamento, segurança e durabilidade. Os serviços deverão ser executados por 

pessoal de bom padrão técnico. 

 

APARELHOS ELÉTRICOS 
 

Serão fornecidas e instaladas no teto luminárias tipo Plafon, de sobrepor contendo 1 

lâmpada LED em cada cômodo. No banheiro das residências será instalado Chuveiro 

elétrico tipo ducha Lorenzetti ou corona. 

 

PINTURA 
 

As paredes serão pintadas com tinta acrílica de referência Suvinil, Coral e Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes duas demãos para as paredes internas e 

externas, a cor será definida pela fiscalizadora da obra. 

 

As portas receberão pintura com tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco 

nivelador a duas demãos  

 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

Em cada residência, na cozinha será instalado balcão de mármore com espessura de 3 

cm. 

 

Será feita uma camada de tinta asfáltica para impermeabilização em toda fundação e 

blocos abaixo do nível do solo. 

 

Após o encerramento da obra, é necessário fazer a limpeza geral de todas as casas, 

disponibilizando imediatamente para uso. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES 
CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ 

SINAP: AGOSTO/2019   IOPES : JULHO/2019 

BDI=49,72%     LEIS SOCIAIS: 128,33% BDI: 30,9 % 

 ITEM  
REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO  UNID.   QUANT.  
 PREÇO 

UNIT.  
 PREÇO TOTAL  

ORGÃO CÓDIGO 

01       SERVIÇOS PRELIMINARES          

01.01 IOPES 020305 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO  m²       8,00      227,53         1.820,24  

01.02 SINAPI 93212 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016  m²       4,00      947,73         3.790,92  

01.03 IOPES 020804 

 Refeitório com paredes de chapa de compens. 
12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de 
telhasfibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de 
inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 
utilização)  m²      15,00      298,99         4.484,85  

01.04 IOPES 020803 

 Barracão para depósito de cimento área de 
10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm,piso cimentado e cobertura de 
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de 
luz, conf. projeto (2utilizações)  m²      10,90      311,48         3.395,13  

01.05 IOPES 020811 
 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive 
suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado 
de 4m,conforme projeto (2 utilizações)  

und       1,00   1.107,26         1.107,26  

01.06 IOPES 020713 

 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., 
cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., 
disj. E chave de força (quando necessário), cons. 
20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 
utilização)  m      10,00      474,25         4.742,50  

01.07 IOPES 020812 

 Rede de água, com padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões paraalimentação, distribuição, extravasor 
e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 
utilizações)  m      10,00       28,12           281,20  

01.08 IOPES 010501  Locação de obra com gabarito de madeira  m²      53,67       16,66           894,14  

01.09 SINAPI 74220/001 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  m    170,00       72,76       12.369,20  

    
        

 Total do 
Item  

     32.885,44  

 

02       MOVIMENTO DE TERRA          
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02.01 IOPES 030101 
 Escavação manual em material de 1a. categoria, 
até 1.50 m de profundidade  m³      43,35       47,99         2.080,37  

02.02 IOPES 030201 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm m³      24,50       51,68         1.266,16  

    
        

 Total do 
Item  

       3.346,53  

 

03       ESTRUTURAS          

       INFRA-ESTRUTURA          

03.01 IOPES 040243 
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 
mm  kg    232,40         8,80         2.045,12  

03.02 IOPES 040246 
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm  kg    169,96         8,80         1.495,65  

03.03 IOPES 040231 

 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
magro com consumo mínimo de cimento de 250 
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no 
custo)  m³       3,94      530,35         2.089,58  

03.04 IOPES 040235 
 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)  m³      11,83      566,68         6.703,82  

03.05 SINAPI 93205 
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016  m    433,62       32,22       13.971,24  

       SUPER-ESTRUTURA          

03.06 SINAPI 93205 
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016  m    216,81       32,22         6.985,62  

03.07 IOPES 040246 
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm  kg      60,71       92,39         5.609,13  

03.08 SINAPI 74141/001 

 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 
4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE 
OBRA.  m²       6,80       81,25           552,50  

    
        

 Total do 
Item  

     39.452,66  

 

04       PAREDES E PAINÉIS          

04.01 IOPES 050601 

 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ 
resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. 
decimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ 
rev. 9cm  m²    498,60       54,11       26.979,25  

04.02 IOPES 050301 
 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 
cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e 
desforma  m      89,00         9,96           886,44  

    
        

 Total do 
Item  

     27.865,69  

 

05       ESQUADRIAS          
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       ESQUADRIAS DE MADEIRA          

05.01 SINAPI 90822 

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08  und      15,00      480,32         7.204,80  

05.02 SINAPI 90802 
 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_08/2015  und      15,00      245,20         3.678,00  

       ESQUADRIAS DE AÇO          

05.03 SINAPI 94807 
 PORTA DE AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DE 
ABRIR, SEM GUARNIÇÕES 87X210 CM 
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO COM PARAFUSO  

und      10,00      773,06         7.730,60  

       ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO          

05.04 SINAPI 94570 

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016  m²      24,00      394,26         9.462,24  

05.05 SINAPI 94569 

 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016  m²       1,80      628,60         1.131,48  

05.06 SINAPI 91304 

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  

und      10,00      101,59         1.015,90  

05.07 SINAPI 91305 

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR 
UNÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015  und       5,00       76,34           381,70  

05.08 SINAPI 91307 

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  

und      10,00       80,23           802,30  

    
        

 Total do 
Item  

     31.407,02  

  

06       COBERTURA          

06.01 SINAPI 92541 

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015  

m²    287,80       80,68       23.219,70  

06.02 IOPES 110210  Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado  m²    216,85       45,29         9.821,14  

06.03 IOPES 90212 
 Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e 
canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na 
fábrica,posto obra)  m²    287,80      111,84       32.187,55  

    
        

 Total do 
Item  

     65.228,39  
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07       IMPERMEABILIZAÇÃO          

07.01 IOPES 040813 
 Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 
ou equivalente  m²      47,30       72,48         3.428,30  

    
        

 Total do 
Item  

       3.428,30  

 

08       REVESTIMENTO          

08.01 IOPES 120101 
 Chapisco de argamassa de cimento e areia média 
ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm  m²    997,20         5,89         5.873,51  

08.02 IOPES 120302 
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6,espessura 5mm m²    899,60       20,63       18.558,75  

08.03 IOPES 120301 
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6,espessura 20 mm m²      97,60       29,01         2.831,38  

08.04 IOPES 120201 

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, 
assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusiverejuntamento com cimento branco, marcas 
de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello m²      97,60       69,32         6.765,63  

    
        

 Total do 
Item  

     34.029,26  

 

09       PISOS          

09.01 IOPES 130103 
 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, 
com argamassa de cimento e areia no traço 
1:5,espessura 3cm  m²    216,85       20,45         4.434,58  

09.02 SINAPI 93390 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10M2. 
AF_06/2014  m²    216,85       47,84       10.374,10  

09.03 SINAPI 98681 

 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 
2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018  m²      16,79       30,74           516,12  

09.04 SINAPI 88648 
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
IMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014  m    200,15         7,23         1.447,08  

09.05 IOPES 130311 
 Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura 
de 3 cm, conforme detalhe em projeto  m      12,00       16,45           197,40  

09.06 IOPES 130317  Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm  m      27,00       75,53         2.039,31  

    
        

 Total do 
Item  

     19.008,61  

 

10       INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          

10.01 IOPES 140201 

 Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC 
para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C 
da CESAN. Instalado em vão de muro protegido 
com gradeamento. Inclusive base de concreto 
magro,tubulação, conexões e registro. Conferir und       5,00      301,21         1.506,05  
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detalhe.  

10.02 IOPES 140701 
 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de 
cozinha, etc...)  pt      30,00       85,91         2.577,30  

10.03 IOPES 140702 
 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de 
descarga, etc...)  pt       5,00      169,28           846,40  

10.04 IOPES 140705  Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)  pt       5,00      101,71           508,55  

10.05 IOPES 140706 
 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, 
mictório, tanque, bidê, etc...)  pt      25,00       79,31         1.982,75  

10.06 IOPES 140708 
 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 
100 x 40 mm c/ grelha em pvc  pt      15,00       77,05         1.155,75  

10.07 IOPES 140102 

 Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, 
diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, 
incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo 
esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro  und       5,00   1.915,56         9.577,80  

10.08 IOPES 140103 

 Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de 
concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, 
completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto 
p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto  und       5,00   2.623,65       13.118,25  

10.09 IOPES 140102 

 Sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, 
diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, 
incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo 
esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro  und       5,00   1.915,56         9.577,80  

10.10 IOPES 170506 
 Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive 
adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia 
de 3/4"  pt       5,00      594,25         2.971,25  

10.11 SINAPI 74166/001 
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO   und       5,00      277,79         1.388,95  

10.12 SINAPI 98102 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018  und       5,00       92,71           463,53  

    
        

 Total do 
Item  

     45.674,39  

 

11       APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS          

11.01 SINAPI 86942 

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013  und       5,00      258,76         1.293,80  

11.02 SINAPI 95545 
 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016  und       5,00       67,43           337,15  
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11.03 SINAPI 95542 
 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, 
TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_  
10/2016  

und       5,00       53,91           269,55  

11.04 SINAPI 95543 
 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 
TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1  
0/2016  

und       5,00       86,15           430,75  

11.05 SINAPI 95544 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_2016  

und       5,00       69,05           345,25  

11.06 SINAPI 86931 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  und       5,00      554,92         2.774,60  

11.07 SINAPI 86929 

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 
22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013  und       5,00      272,54         1.362,70  

11.08 SINAPI 86934 

 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013  und       5,00      365,98         1.829,90  

11.09 IOPES 170317 
 Registro de pressão com canopla cromada diam. 
20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca 
ou Docol  und       5,00       82,60           413,00  

11.10 IOPES 170320  Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")  und       5,00       50,13           250,65  

11.11 IOPES 170321  Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")  und       5,00       56,42           282,10  

11.12 SINAPI 94494 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  und       5,00       77,76           388,80  

    
        

 Total do 
Item  

       9.978,25  

 

12       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          

12.01 IOPES 151701 
 Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, 
entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 
9000W  und       5,00   1.648,69         8.243,45  

12.02 SINAPI 84402 

 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON 
OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  und       5,00       87,33           436,65  
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12.03 SINAPI 93128 

 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  und      25,00      153,03         3.825,75  

12.04 SINAPI 93141 

 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

und      70,00      182,34       12.763,80  

12.05 SINAPI 93144 

 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016  und       5,00      224,25         1.121,25  

12.06 SINAPI 72337 
 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS 
PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  und       5,00       34,51           172,55  

12.07 IOPES 151802 

 Ponto padrão de luz na parede - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 
(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
estampada 4x4" (1 und)  und       5,00      155,57           777,85  

12.08 IOPES 151819 

 Ponto de antena de TV - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), 
cabocoaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)  und       5,00       86,42           432,10  

12.09 SINAPI 93653 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  und       5,00       12,73             63,65  

12.10 SINAPI 93654 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  und      10,00       13,44           134,40  

12.11 SINAPI 93658 

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E  
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  und       5,00       20,59           102,95  

12.12 IOPES 151318 
 Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE,Schneider ou equivalente  und       5,00       26,00           130,00  

    
        

 Total do 
Item  

     28.204,40  

 

13      APARELHOS ELÉTRICOS         

13.01 SINAPI 97592 
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017  und      30,00      144,96         4.348,80  

13.02 IOPES 180809  Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona  und       5,00       86,01           430,05  

    
        

 Total do 
Item  

       4.778,85  

 

14       PINTURA          
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14.01 IOPES 190117 
 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, 
em paredes e forros, a duas demãos  

m²      91,82       18,85         1.730,81  

14.02 IOPES 190302 

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
fundo branco nivelador, em madeira, a duas 
demãos m²      53,50       24,11         1.289,89  

    
        

 Total do 
Item  

       3.020,69  

 

15       SERVIÇOS COMPLEMENTARES          

15.01 IOPES 170205  Bancada de mármore esp. 3cm  m²       3,00      434,52         1.303,56  

15.02 IOPES 200401  LIMPEZA FINAL DA OBRA  m²    318,94       10,34         3.297,84  

    
        

 Total do 
Item  

       4.601,40  

 Valor Total    352.909,88  

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES 
CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ 

 

ITEM SERVIÇOS VALOR 
PRAZO EM MÊSES 

Valor Total 

01 02 03 04 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
32.885,44  

32.885,44        32.885,44  

100%       100% 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
3.346,53  

836,63  1.673,26  836,63    3.346,53  

25,00% 50,00% 25,00%   100% 

3 ESTRUTURAS 
 39.452,66  

7.890,53  23.671,59  7.890,53    39.452,66  

20% 60% 20%   100% 

4 PAREDES E PAINÉIS 
 27.865,69  

  13.932,84  13.932,84    27.865,69  

  50% 50%   100% 

5 ESQUADRIAS 
 31.407,02  

7.851,76 7.851,76 7.851,76  7.851,76  31.407,02  

25% 25% 25% 25% 100% 

6 COBERTURA 
65.228,39  

    32.614,20 32.614,20 65.228,39  

    50% 50% 100% 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 3.428,30  

685,66 2.399,81 342,83   3.428,30  

20% 70% 10%   100% 

8 REVESTIMENTO 
34.029,26  

     6.805,85  34.029,26  

  20% 60% 20% 100% 

9 PISOS 19.008,61    2.851,29 9.504,30 6.653,01 19.008,61  
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  15% 50% 35% 100% 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 45.674,39  

  13.702,32 27.404,63 4.567,44 45.674,39  

  30% 60% 10% 100% 

11 APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS 
 9.978,25  

    5.986,95 3.991,30 9.978,25  

    60,00% 40% 100% 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
28.204,40  

  8.461,32  16.922,64  2.820,44 28.204,40  

  30,00% 60,00% 10,00% 100% 

13 APARELHOS ELÉTRICOS 
4.778,85  

      4.778,85 4.778,85  

      100% 100% 

14 PINTURA 
3.020,69  

      3.020,69 3.020,69  

      100% 100% 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
4.601,40  

      4.601,40 4.601,40  

      100% 100% 

  TOTAL 352.909,88          352.909,88  

Valor das Parcelas   50.150,02 81.350,05 143.704,87 77.704,94 

  

  Valor Acumulado 352.909,88  50.150,02  131.500,07  275.204,94 352.909,88 

  Porcentagem Simples   14,21% 23,05% 40,72% 22,02% 

Porcentagem Acumulada   14,21% 37,26% 77,98% 100,00% 
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ANEXO 02 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Santa Leopoldina,           de                        de  2019. 

 

 

A 

Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LEOPOLDINA 

 

 

Assunto: Credenciamento para a participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 

004/2019 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº ______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª., que o(a) 

Srº.(ª) _____________________________________________, Carteira de 

Identidade nº _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a 

representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do 

Certame em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, 

renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao 

certame. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 03 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA (Modelo) 

 

( Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, III ) 

 

 

 

A 

Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LEOPOLDINA 

 

 

Assunto: TERMO DE RENUNCIA  na  TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 

 

 

 

 

 

A Empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ sob o 

nº............................................,  com Sede _______________________, 

participante da Licitação em epígrafe, por intermédio de seu representante legal, na 

forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, vem, 

RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo 

relativos a fase de HABILITAÇÃO, concordando com o prosseguimento do certame 

licitatório. 

 

 

 

____________________, ___ de ________de 2019. 

 

 

 

Empresa: ............................................................ 

Representante Legal: ( Nome completo)  

 

 

 

 

 

OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA 

PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUÁRIOS 

E/OU CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE. 
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ANEXO 04 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

 

 

 

 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

      Declaramos sob as penas da Lei, para o fim de 

atendimento ao previsto no Art.32, § 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, que inexiste fato impeditivo à Habilitação, que nos impeça de participar 

da TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019. 

 

      Por razão da verdade, firmamos a presente para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos . 

 

 

 

    Santa Leopoldina,        de                               de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA INDENTIFICAVEL 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO 

MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

 

 

 

 

 

 

     A Empresa -------------------------------,  com Sede na ----

-----------------------------, inscrita no CNPJ sob o nº --------------------------------

,Inscrição Estadual nº ------------------------------------, através de seu representante 

legal -----------------------------------------------, inscrito  no CPF/MF sob  o nº---------

---------------------------------, portador da Cédula de Identidade RG nº ----------------

------, DECLARA , para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da lei nº 8.666/93, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos . 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

     DATA:         /           /2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

   Representante Legal da Empresa 

 (Assinatura Identificável) e Carimbo 
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TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

 

 

 

ANEXO 06 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO 

SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA 
OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

 

 
 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa_________________________, inscrita 

no CNPJ Nº_______________________, com sede na (Rua/Av.) 

________________________, na Cidade ________________, neste ato representada 

pelo(a) (cargo/função) _______________________________, 

Nome_______________________, qualificação_________________, residente e 

domiciliado(a) na (Rua / Av.) _______________, na Cidade  de _________________, 

participante da Tomada de Preços N° 004/2019, objetivando a Construção de 05 

(cinco casas populares, na comunidade de Barra de Mangaraí, no Município De Santa 

Leopoldina – Es,  não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 

Local, ___ de ____________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Carimbo sob Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

Cargo/Função 

 

 

 

 

Obs: a presente DECLARAÇÃO deverá ser juntada no ENVELOPE 02 – 

HABILITAÇÃO. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

 

ANEXO 07  

 

 PROPOSTA DE PREÇOS  

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

ENDEREÇO: 

 

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 

 

Prezados Senhores, 

 

01) - Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.as., a nossa proposta relativa a 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade 

por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação mesma 

e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da Tomada de Preços. 

 

02) - Nosso preço para execução das obras é de : 

 

CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES NA COMUNIDADE DE BARRA DE 

MANGARAÍ, NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA – ES. 

 

R$__________(valor por extenso  .................................), conforme Planilha 

Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo. 

 

 

São requisitos da proposta: 

 

Ser preenchida por processo mecânico, datilografada ou digitada em uma única via, 

isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir a 

interpretação por parte da Comissão de Licitação e conter: 

 

a) Planilha de Quantidade e Custos dos Serviços e o Cronograma Físico 

Financeiro, contendo preço unitário e global, em algarismos e por extenso, 

nele incluídas todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, leis sociais, 

administração, despesas indiretas, encargos diversos, eventuais, etc., previstos 

para execução destes serviços. 

 

b) Condições de pagamento: O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s), após a(s)  

medições  mensais dos serviços efetivamente executados e somente serão 

realizados após vistoria, aprovação e  liberação das medições pela SECRETARIA 

DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

c) Prazo da execução do serviço: 120 (cento e vinte) dias a contar da ordem 

de serviços. 

 

d) Prazo para início da execução dos serviços: imediato, a partir da emissão 

da Ordem de Serviço pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de sua apresentação. 
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f) Nome e qualificação completos (nome, nacionalidade, estado civil, profissão 

ou cargo, nº da Carteira de Identidade, CPF, endereço, fax e e-mail) do 

representante legal da empresa com poderes para assinatura do contrato. 

 

g) Prazo de Garantia dos Serviços executados: não inferior a 05 (cinco) anos, 

contados a partir da data de entrega da Obra. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Assinatura Representante Legal da Empresa 

Identificação do representante legal e carimbo da empresa 

 

 

 

PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES 
CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ 

SINAP: AGOSTO/2019   IOPES : JULHO/2019 

BDI=49,72%     LEIS SOCIAIS: 128,33% BDI: 30,9 % 

 ITEM  
REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO  UNID.   QUANT.   PREÇO UNIT.   PREÇO TOTAL  
ORGÃO CÓDIGO 

01       SERVIÇOS PRELIMINARES          

01.01 IOPES 020305 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO  m²       8,00    

01.02 SINAPI 93212 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016  m²       4,00    

01.03 IOPES 020804 

 Refeitório com paredes de chapa de compens. 
12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de 
telhasfibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de 
inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 
utilização)  m²      15,00    

01.04 IOPES 020803 

 Barracão para depósito de cimento área de 
10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm,piso cimentado e cobertura de 
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de 
luz, conf. projeto (2utilizações)  m²      10,90    

01.05 IOPES 020811 
 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive 
suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado 
de 4m,conforme projeto (2 utilizações)  

und       1,00    
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01.06 IOPES 020713 

 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., 
cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., 
disj. E chave de força (quando necessário), cons. 
20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 
utilização)  m      10,00    

01.07 IOPES 020812 

 Rede de água, com padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões paraalimentação, distribuição, extravasor 
e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 
utilizações)  m      10,00    

01.08 IOPES 010501  Locação de obra com gabarito de madeira  m²      53,67    

01.09 SINAPI 74220/001 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  m    170,00    

             Total do Item        

 

02       MOVIMENTO DE TERRA          

02.01 IOPES 030101 
 Escavação manual em material de 1a. categoria, 
até 1.50 m de profundidade  m³      43,35    

02.02 IOPES 030201 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm m³      24,50    

              

 

03       ESTRUTURAS        

       INFRA-ESTRUTURA        

03.01 IOPES 040243 
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 
mm  kg    232,40    

03.02 IOPES 040246 
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm  kg    169,96    

03.03 IOPES 040231 

 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
magro com consumo mínimo de cimento de 250 
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no 
custo)  m³       3,94    

03.04 IOPES 040235 
 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)  m³      11,83    

03.05 SINAPI 93205 
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016  m    433,62    

       SUPER-ESTRUTURA        

03.06 SINAPI 93205 
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016  m    216,81    

03.07 IOPES 040246 
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm  kg      60,71    

03.08 SINAPI 74141/001 

 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 
4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE m²       6,80    
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OBRA.  

             Total do Item        

 

04       PAREDES E PAINÉIS          

04.01 IOPES 050601 

 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ 
resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. 
decimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ 
rev. 9cm  m²    498,60    

04.02 IOPES 050301 
 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 
cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e 
desforma  m      89,00    

             Total do Item        

 

05       ESQUADRIAS          

       ESQUADRIAS DE MADEIRA          

05.01 SINAPI 90822 

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08  und      15,00    

05.02 SINAPI 90802 
 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_08/2015  und      15,00    

       ESQUADRIAS DE AÇO        

05.03 SINAPI 94807 
 PORTA DE AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 
DE ABRIR, SEM GUARNIÇÕES 87X210 CM 
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO COM PARAFUSO  

und      10,00    

       ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO        

05.04 SINAPI 94570 

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016  m²      24,00    

05.05 SINAPI 94569 

 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016  m²       1,80    

05.06 SINAPI 91304 

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  

und      10,00    

05.07 SINAPI 91305 

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR 
UNÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015  und       5,00    
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05.08 SINAPI 91307 

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  

und      10,00    

             Total do Item        

  

06       COBERTURA          

06.01 SINAPI 92541 

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015  

m²    287,80    

06.02 IOPES 110210  Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado  m²    216,85    

06.03 IOPES 90212 
 Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e 
canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na 
fábrica,posto obra)  m²    287,80    

             Total do Item        

 

07       IMPERMEABILIZAÇÃO          

07.01 IOPES 040813 
 Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 
ou equivalente  m²      47,30    

             Total do Item  
 

 

08       REVESTIMENTO          

08.01 IOPES 120101 
 Chapisco de argamassa de cimento e areia média 
ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm  m²    997,20    

08.02 IOPES 120302 
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6,espessura 5mm m²    899,60    

08.03 IOPES 120301 
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6,espessura 20 mm m²      97,60    

08.04 IOPES 120201 

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, 
assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusiverejuntamento com cimento branco, marcas 
de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello m²      97,60    

              

 

09       PISOS        

09.01 IOPES 130103 
 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, 
com argamassa de cimento e areia no traço 
1:5,espessura 3cm  m²    216,85    

09.02 SINAPI 93390 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10M2. 
AF_06/2014  m²    216,85    
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09.03 SINAPI 98681 

 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 
2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018  m²      16,79    

09.04 SINAPI 88648 
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
IMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014  m    200,15    

09.05 IOPES 130311 
 Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura 
de 3 cm, conforme detalhe em projeto  m      12,00    

09.06 IOPES 130317  Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm  m      27,00    

             Total do Item        

 

10       INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          

10.01 IOPES 140201 

 Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC 
para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C 
da CESAN. Instalado em vão de muro protegido 
com gradeamento. Inclusive base de concreto 
magro,tubulação, conexões e registro. Conferir 
detalhe.  und       5,00    

10.02 IOPES 140701 
 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de 
cozinha, etc...)  pt      30,00    

10.03 IOPES 140702 
 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de 
descarga, etc...)  pt       5,00    

10.04 IOPES 140705  Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)  pt       5,00    

10.05 IOPES 140706 
 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, 
mictório, tanque, bidê, etc...)  pt      25,00    

10.06 IOPES 140708 
 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 
100 x 40 mm c/ grelha em pvc  pt      15,00    

10.07 IOPES 140102 

 Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, 
diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, 
incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo 
esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro  und       5,00    

10.08 IOPES 140103 

 Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de 
concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, 
completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto 
p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto  und       5,00    

10.09 IOPES 140102 

 Sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, 
diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, 
incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo 
esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro  und       5,00    

10.10 IOPES 170506 
 Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive 
adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia 
de 3/4"  pt       5,00    

10.11 SINAPI 74166/001 
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO   und       5,00    

10.12 SINAPI 98102 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018  und       5,00    

             Total do Item        
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11       APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS          

11.01 SINAPI 86942 

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013  und       5,00    

11.02 SINAPI 95545 
 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016  und       5,00    

11.03 SINAPI 95542 
 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, 
TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_  
10/2016  

und       5,00    

11.04 SINAPI 95543 
 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 
TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1  
0/2016  

und       5,00    

11.05 SINAPI 95544 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_2016  

und       5,00    

11.06 SINAPI 86931 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  und       5,00    

11.07 SINAPI 86929 

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 
SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013  und       5,00    

11.08 SINAPI 86934 

 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013  und       5,00    

11.09 IOPES 170317 
 Registro de pressão com canopla cromada diam. 
20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca 
ou Docol  und       5,00    

11.10 IOPES 170320  Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")  und       5,00    

11.11 IOPES 170321  Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")  und       5,00    

11.12 SINAPI 94494 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  und       5,00    

             Total do Item   
 

12       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          
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12.01 IOPES 151701 
 Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, 
entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 
9000W  und       5,00    

12.02 SINAPI 84402 

 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON 
OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  und       5,00    

12.03 SINAPI 93128 

 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  und      25,00    

12.04 SINAPI 93141 

 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

und      70,00    

12.05 SINAPI 93144 

 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016  und       5,00    

12.06 SINAPI 72337 
 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS 
PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  und       5,00    

12.07 IOPES 151802 

 Ponto padrão de luz na parede - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 
(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
estampada 4x4" (1 und)  und       5,00    

12.08 IOPES 151819 

 Ponto de antena de TV - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), 
cabocoaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)  und       5,00    

12.09 SINAPI 93653 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  und       5,00    

12.10 SINAPI 93654 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  und      10,00    

12.11 SINAPI 93658 

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E  
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  und       5,00    

12.12 IOPES 151318 
 Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE,Schneider ou equivalente  und       5,00    

             Total do Item        

 

13      APARELHOS ELÉTRICOS         

13.01 SINAPI 97592 
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017  und      30,00    

13.02 IOPES 180809  Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona  und       5,00    



                           

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

47 

             Total do Item   
 

14       PINTURA          

14.01 IOPES 190117 
 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, 
em paredes e forros, a duas demãos  

m²      91,82    

14.02 IOPES 190302 

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
fundo branco nivelador, em madeira, a duas 
demãos m²      53,50    

             Total do Item          

 

15       SERVIÇOS COMPLEMENTARES          

15.01 IOPES 170205  Bancada de mármore esp. 3cm  m²       3,00    

15.02 IOPES 200401  LIMPEZA FINAL DA OBRA  m²    318,94    

             Total do Item  
 

 Valor Total     

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES 
CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ 

 

ITEM SERVIÇOS VALOR 
PRAZO EM MÊSES 

Valor Total 

01 02 03 04 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 
      

 100%       100% 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
 

     

25,00% 50,00% 25,00%   100% 

3 ESTRUTURAS 
 

     

20% 60% 20%   100% 

4 PAREDES E PAINÉIS 
 

     

  50% 50%   100% 

5 ESQUADRIAS 
 

     

25% 25% 25% 25% 100% 

6 COBERTURA 
 

       

    50% 50% 100% 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

     

20% 70% 10%   100% 

8 REVESTIMENTO 
 

      

  20% 60% 20% 100% 
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9 PISOS 
 

      

  15% 50% 35% 100% 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

      

  30% 60% 10% 100% 

11 APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS 
 

      

    60,00% 40% 100% 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

      

  30,00% 60,00% 10,00% 100% 

13 APARELHOS ELÉTRICOS 
 

        

      100% 100% 

14 PINTURA 
 

        

      100% 100% 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

        

      100% 100% 

  TOTAL          
 Valor das Parcelas      

  

  Valor Acumulado      

  Porcentagem Simples   14,21% 23,05% 40,72% 22,02% 

Porcentagem Acumulada   14,21% 37,26% 77,98% 100,00% 
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ANEXO 08 

 

MINUTA CONTRATUAL  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº__/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

05 (CINCO) CASAS POPULARES EM 

BARRA DE MANGARAÍ NO MUNICIPIO DE 

SANTA LEOPOLDINA – ES. 

 

    O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.521/0001-55, 

com sede na Av. Prefeito Hélio Rocha, Nº 1022 – Centro de Santa Leopoldina/ES, 

neste ato representado pelo Exmº Prefeito Municipal, VALDEMAR LUIZ HORBELT 

COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o n° 

450.128.657-15, e portador da Cédula de Identidade RG nº 326063-SSP-ES, residente 

e domiciliado na Avenida Prefeito Hélio Rocha, Nº 1330, Centro, Santa Leopoldina - ES, 

CEP: 29640-000, denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 

__________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, estabelecida na 

_________________ – __________, neste ato representada pelo Sr. __________, 

________, _____, _____, inscrito no CPF/MF sob o nº ______ e portador da Cédula 

de Identidade nº ___________, residente e domiciliado à _____________, doravante 

denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que se segue, 

mediante as cláusulas e condições seguintes e em conformidade com   o Procedimento 

Licitatório – Modalidade TOMADA DE PREÇOS  nº  004/2019 e de acordo com o 

Processo Administrativo nº 002190/2019, de 26.09.2019, oriundo da Secretaria 

Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social. 

 

    CLÁUSULA PRIMEIRA 

     DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente instrumento a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 

(CINCO) CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ NO MUNICIPIO DE 

SANTA LEOPOLDINA, de acordo com planilhas e plantas, anexos ao edital. 

 

    CLÁUSULA SEGUNDA 

     DOS PRAZOS 

 

     2.1 - O prazo de vigência do presente instrumento será de 

06 (seis) meses com inicio previsto em ___ de XXXXXXXXXX de 2019 e término 

previsto em __ de XXXXXXXX de 2020, podendo ser prorrogado de acordo 

com o art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

     2.2 – O prazo máximo para execução das será de 120 

(cento e vinte) dias a contar das respectivas ordens de serviços, emitida pela 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
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    2.4 - Faz parte integrante deste contrato todos os 

documentos e instruções que compõem a TOMADA DE PREÇOS 004/2019, 

completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente de sua 

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

  

    CLÁUSULA TERCEIRA  

     DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

      

     3.1 - O valor global do presente instrumento será 

R$ ______________ (__________________), de acordo com a planilha 

constante do Anexo 01 ao presente contrato, que serão pagos o (a) CONTRATADO 

(A) nas seguintes condições: 

 

     3.1.1 - O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s), após a(s)  

medições  mensais dos serviços efetivamente executados  e mediante a apresentação 

ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal do documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 

emendas ou rasuras, e ter ocorrido o recebimento das mercadorias e ou a conclusão 

dos serviços, na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no 

prazo de  até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da nota Fiscal, com o 

fornecimento do objeto discriminado e após a liquidação da despesa pela Secretaria 

Requisitante. 

 

     3.1.2 – O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o 

mesmo constante da Proposta. 

 

3.2 – O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s), após a(s)  

medições  mensais dos serviços efetivamente executados e somente serão realizados 

após vistoria, aprovação e  liberação das medições pela SECRETARIA DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

     3.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento 

fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido 

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova 

fatura, devidamente corrigida. 

 

    3.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 

pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.  

 

     3.5 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá 

manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a 

HABILITAÇÃO, devendo inclusive apresentar as certidões negativas de regularidade 

fiscal para com o INSS, FTGS. 

 

3.6 - A CONTRATADA deverá observar as regras da 

Instrução Normativa nº 071/2002 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 

Santa Leopoldina. 

 

3.7 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos 

sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital. 

 

3.8 – Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta 
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em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

 

     3.9- 0s pagamentos somente serão efetivados com 

apresentação do original ou de cópia autenticada dos seguintes documentos, que 

serão anexados ao respectivo processo: 

 

a) Primeira Medição 

a.1) Matrícula  CEI da obra junto ao INSS. 

a.2) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e 

Certidão Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda), com data de validade 

na abertura da licitação, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014; 

a.3) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), com data de validade na abertura da licitação; 

a.4) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual  da Sede do Licitante, com 

data de validade na abertura da licitação; 

a.5) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, da Sede da Empresa, com 

data de validade na abertura da licitação; 

a.6) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de validade na 

abertura da licitação. 

 

b) Todas as faturas: 

 

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao mês de execução dos serviços. 

 

b.2) GFIP e GPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra. 

 

b.3) Nota fiscal dos serviços executados. Será retido na fonte o valor correspondente 

ao ISS (Imposto Sobre Serviço) no percentual de 5% (cinco por cento), calculado 

sobre o valor total da nota fiscal dos serviços executados (valor total da medição). 

b.4) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e 

Certidão Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda), com data de validade 

na abertura da licitação, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014; 

b.5) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), com data de validade na abertura da licitação; 

b.6) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual  da Sede do Licitante, com 

data de validade na abertura da licitação; 

b.7) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, da Sede da Empresa, com 

data de validade na abertura da licitação; 

b.8) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de validade na 

abertura da licitação. 

 

c) Última fatura:  

 

c.1) Todos os documentos mencionados no subitem b;      
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c.2) Termo de Recebimento Provisório da obra.                         

 

 

   CLAUSULA QUARTA 

    DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO 

 

     4.1 - O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços 

constantes na cláusula primeira deste instrumento, sempre em entendimento com a 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

     4.2 - Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem 

como naqueles trazidos pela TOMADA DE PREÇOS Nº.  004/2019 

 

    4.3 – Responsabilizar-se por todos os encargos Fiscais, 

trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do presente pacto 

administrativo. 

  

    4.4 – Atender as prescrições alusivas às Leis Trabalhistas, 

fiscais, de trânsito, seguros e quaisquer outras obrigações legais. 

 

    4.5 – Sujeitar-se à fiscalização do Contratante ou de seus 

prepostos, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido de fazer cumprir 

rigorosamente tudo o que se fizer necessário ao fiel e cabal cumprimento deste 

Contrato. 

 

      4.6 – O CONTRATADO deverá manter a Equipe Técnica 

responsável pela execução da Obra, durante todo o período. 

 

    4.7 - Sobrevindo falhas de qualquer natureza que 

impossibilite a execução e ou paralisação, mesmo que temporária do serviço, ou que 

não atenda as exigências contidas neste Edital e seus anexos, o CONTRATADO deverá 

providenciar a imediata substituição da equipe de forma equivalente, sob pena de 

sofrer prejuízos no pagamento. 

 

    4.8 - O CONTRATADO deverá refazer todo o serviço que 

estiver fora das especificações e/ ou que apresentarem defeitos, quando diagnosticado 

pelo Município. 

 

     4.9 - Ficará por conta do CONTRATADO, todo e qualquer 

material necessário para a execução da obra. 

 

     4.10 - O Transporte do Material a ser utilizado na 

execução da obra, como a mão de obra ficará por conta do CONTRATADAO. 

 

     4.11 - O CONTRATADO será responsável por alimentação 

e hospedagem de sua Equipe. 

 

      4.12 - A Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, poderá 

solicitar a imediata substituição dos materiais, caso forem verificados que os mesmos 

não atendem as especificações feitas no Edital. 

 

    4.13 - Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal 

que atenda aos requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que 

lhe for confiada.        
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    4.14 – A empresa vencedora do certame ficará obrigada a 

trocar, ás suas expensas, os materiais que vierem a ser recusados, sendo que o ato 

do recebimento não importará a sua aceitação. Estando os materiais apresentados em 

desconformidade com o que fora cotado no ato da sessão de julgamento e habilitação, 

a empresa será penalizada e, consequentemente, será convocado o segundo 

classificado. 

 

          4.15- Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do 

serviço, objeto deste instrumento, na forma da legislação em vigor. 

 

4.16 – Caso a CONTRATADA tenha sede fora do Estado do 

Espírito Santo, deverá, após expedição da Ordem de Serviço pela Secretaria municipal 

de Obras e Serviços Públicos, apresentar prova de registro de inscrição, 

acompanhados de comprovantes de quitação da empresa e do(s) responsável(is) 

técnico(s) no CREA, do exercício vigente, com o respectivo visto no CREA/ES, 

conforme Resolução CONFEA n° 413/97 e/ou CAU/ES. 

 

          4.17 – Atender rigorosamente as recomendações, 

especificações e instruções previstas no Memorial descritivo da obra, constante do 

Anexo I do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019. 

 

    4.18 – Apresentar na assinatura deste instrumento, ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA/CAU de execução da obra, por 

profissional devidamente registrado e habilitado de acordo com os serviços objeto 

deste contrato. 

 

    CLAUSULA QUINTA 

     DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 

 

     5.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

     5.1.1 - Pagar a contratada o preço estabelecido neste 

instrumento. 

 

    5.2 – A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, fiscalizará 

o cumprimento deste instrumento, com poderes para impugnar, paralisar e mandar 

substituir, imediatamente o pessoal, caso não atendam as exigências do 

CONTRATANTE. 

 

    5.3 – Designar através da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, um servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do contato. 

 

    5.4 - Atestar a execução dos serviços efetivamente 

realizados, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

 

     5.5 - Efetuar o (s) pagamento (s) ao CONTRATADO (A), 

através da Secretaria de Finanças, mediante a liquidação da despesa e em 

conformidade com as condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste instrumento.  

 

    5.6 – O pagamento será efetuado pela Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, em conformidade com as disposições da 

Clausula Terceira deste instrumento contratual. 
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    CLAUSULA SEXTA 

     DA RESCISÃO 

 

     6.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 

sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a 

aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento. 

 

     6.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

     I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos, ou prazos; 

    II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

 

     III - A lentidão do seu cumprimento, levando a 

administração a comprovar a impossibilidade, da conclusão do fornecimento, nos 

prazos estipulados; 

 

     IV - O atraso injustificado no início do fornecimento dos 

objetos licitados; 

    V - A paralisação do fornecimento dos objetos licitados, 

sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 

     VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação. 

 

     VII - O desatendimento das determinações regulares da 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores; 

     

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, 

anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

     IX - A decretação de falência, ou a instauração de 

insolvência civil; 

 

     X - A dissolução da sociedade; 

 

     XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou 

da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do 

contrato; 

 

     XII - Razões de interesse público de alta relevância e 

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 

administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

 

     XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

 

     XIV - O atraso superior a 90(noventa) dias dos 

pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos fornecimentos já prestados, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
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assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

     

XV - A supressão, por parte da Administração, dos 

fornecimentos/abastecimentos, acarretando modificação do valor inicial do contrato 

além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

  

     6.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à 

rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

    6.3. - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

     I - Determinada por ato unilateral e escrito da 

CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 6.2; 

 

     II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a 

termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. 

 

     III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

    6.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita do PREFEITO MUNICIPAL. 

 

    CLAUSULA SETIMA 

     DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos 

encargos resultantes desta Licitação advirão dos recursos oriundos da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social 

 

011000.011003.16.482.1139.2.078 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e 

Interesse Social. 

449051000000 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos – 25400000000 – Transferência dos Estados referente Royalties do 

Petróleo. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA 

     DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

    8.1 – A empresa adjudicatária deverá observar 

rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto licitado, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 

e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

 

8.1.1 – Multa pelo descumprimento das clausulas 

contratuais. 

 

8.1.2 - Impedimento do direito de licitar com a 

Administração Pública por um período de até 05(cinco) anos. 

 

     8.1.3 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 

15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso 
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no prazo de assinatura do contrato, calculada pela formula: 

M = 0,01 x C x D 

        onde: 

M = valor da multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

 

     8.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 9.1.3 e 

9.1.1 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 9.1.2. 

 

     8.1.5 – Para os efeitos do disposto no Art. 87, II, da Lei 

8.666/93, a multa será de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato licitado. 

 

    CLÁUSULA NONA 

EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DA OBRA. 

 

     9.1 - A execução do contrato será acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

 

     9.2 - A CONTRATADA deverá manter preposto no local da 

obra para representá-la na execução do contrato. 

 

     9.3 - O representante da CONTRATADA anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

    9.4 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução da obra ou de materiais empregados. 

 

    9.5 - No interesse do cumprimento do contrato, a 

fiscalização da Prefeitura poderá exigir, por escrito, a substituição de empregados da 

empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de dois dias úteis. 

 

     9.6 - Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à 

fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora devendo prestar 

todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

 

    9.7 - Aplica-se à execução dos serviços contratados as 

normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

     9.8 - Após a conclusão dos serviços contratados a 

aceitação da obra será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pelas partes, em até 05 (cinco) dias da solicitação escrita da CONTRATADA. 

 

     9.9 - A aceitação definitiva dos serviços contratados se 

efetuará por uma comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a 

adequação do objeto, nos termos contratuais, especialmente o disposto no item 10.4 

acima, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de 

Recebimento Provisório. 
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     9.10 - A CONTRATADA deverá elaborar folha de 

pagamento e guias de pagamentos próprios para a obra, de todos os empregados 

envolvidos diretamente na execução da obra. 

 

    9.11 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo 

do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 

irregularidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

     DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DO REAJUSTE 

 

     10.1 – O presente instrumento poderá ser alterado, 

quando for necessária para a Administração, a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimos ou diminuição de quantitativo de seu objeto, nos limites 

permitidos pela Legislação. 

 

    10.2 – Os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários para atendimento ao item 10.1 deste instrumento, serão de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial deste instrumento. 

 

    10.3 – Os preços serão irreajustáveis, pelo período de 12 

(doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 

28, §1º da Lei nº. 9.069/95, bem como art. 40, XI (apresentação da proposta) da Lei 

nº. 8.666/93.  

 

10.4 – O índice de reajuste a ser utilizado para este 

contrato será o Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

  DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

    11.1. – A empresa CONTRATADA para a garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias uteis após a 

assinatura deste instrumento, deverá apresentar garantia de 5% (cinco por 

cento) do valor contratual, podendo a empresa optar por uma das seguintes 

modalidades: 

11.1.1 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida 

pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 

11.1.2 - seguro-garantia; 

11.1.3 - fiança bancária.   

11.2 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo 

será feito mediante entrega da competente apólice, emitida por entidade em 

funcionamento regular no País, e em nome do Município de Santa Leopoldina-ES. 
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11.3 - Caberá à CONTRATADA manter a validade da 

garantia durante o período da execução contratual, renovando ou reforçando-a 

conforme necessário. 

11.4 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia 

ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de 

recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme § 4º do art. 56, 

da Lei nº 8.666/93. 

11.5 - 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 o Município de Santa Leopoldina-ES, nos termos da 

legislação vigente. 

11.6 - A não apresentação da garantia para cumprimento 

das obrigações no prazo estipulado no item 11.1 deste instrumento ensejará na 

rescisão do contrato. 

    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

     DO FORO 

 

     12.1. - Fica eleito o foro da Comarca de Santa 

Leopoldina/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não 

possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

     12.2 E por se encontrarem as partes justas e contratadas, 

assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de idêntico teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo-assinadas, para se surta seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Santa Leopoldina ____ de __________ de 2019. 

 

 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO    

PREFEITO MUNICIPAL     

CONTRATANTE 

       

CONTRATADA 

 
Testemunhas: 

1ª )- __________________________  2ª)- ___________________________ 
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ANEXO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº____/2019 

(PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ – 

SANTA LEOPOLDINA/ES 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES EM BARRA DE MANGARAÍ – 

SANTA LEOPOLDINA/ES 

 

 

 


