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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

                                                               

O Município de Anchieta – ES, com sede na Rodovia do Sol, 1620, Conjunto Residencial Vila Samarco, nesta Cidade, torna 

público, para conhecimento dos interessados que de acordo com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, aplicando-se ainda, no que couber, a Lei Complementar nº.123 de 14 de dezembro de 2006, Art. 42 e seguintes, 

fará realizar licitação do tipo menor preço global, cuja execução será sob o regime de empreitada por preço unitário para 

atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura Municipal, de acordo com o disposto no presente Edital. 

 

A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DEVERÁ SER ENTREGUE NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, NO ENDEREÇO ACIMA, ATÉ ÀS 09HS 00MIN DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, QUANDO 

SERÁ DADO INÍCIO À ABERTURA DOS ENVELOPES.  

 

1 - DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: 

 

1.1 - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 

1.2 - Tipo de licitação: MENOR PREÇO GLOBAL   

 

1.3 – Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

1.4 - Processo: nº 7801/2018 

 

1.5 - Local e horário para esclarecimentos e informações às licitantes: Prefeitura Municipal de Anchieta - Comissão 

Permanente de Licitação, sito Rodovia do Sol, 1620, Conjunto Residencial Vila Samarco – Anchieta – E.S. – C.E.P. 29.230-

000, das 11:00 às 17:00 hs, de segunda a sexta feira, tel/fax.(28) 3536-3358, ou pelo e-mail – licitacaoanchieta@gmail.com. 

 

1.6 – Informações e esclarecimentos sobre o Projeto Básico, Projeto Executivo poderão ser obtidos na Secretaria de 

Infraestrutura Municipal de Anchieta, pelo telefone (28) 3536-3418, com o servidor: Eng. Civil Sérgio Luiz de Carvalho 

Castro, no horário de 08h às 12hs, de segunda a sexta-feira.  

 

1.7-  O Projeto executivo estará disponível no site oficial do município www.anchieta.es.gov.br/transparencia/licitacao ou via 

correio eletrônico, no endereço licitacaoanchieta@gmail.com. 
 

2 – OBJETO 

          

2.1 - O objeto da presente Licitação é a contratação de empresa especializada para construção do Centro Municipal de 

Educação Infantil “CMEI” Tom e Jerry, localizada em Iriri, Município de Anchieta ES, com emprego de mão-de-

obra, materiais e equipamentos. Conforme especificações constantes do Anexo XI e XII. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO, 

 

3.1 - Poderão participar desta Licitação as empresas que atendam as exigências deste Edital e não estejam sob falência, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, e que não estejam reunidas em consorcio e não sejam controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre si. 

  

 3.1.1- As empresas em recuperação judicial deverão apresentar certidão emitida pelo juízo em que tramita o 

procedimento da recuperação judicial no qual se certifique que a empresa está apta, econômica e financeiramente, a suportar 

o cumprimento do contrato, como condição para participar do certame. 

 

3.2 - Não será habilitada nesta Licitação as empresas ou pessoa física que esteja cumprindo pena de suspensão temporária de 

participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Anchieta; que 

tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público ou que se subsumem às disposições 

dos art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

mailto:licitacaoanchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br/
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3.3 – A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e 

obedecendo rigorosamente aos projetos e cumprindo as espessuras especificadas em sua planilha orçamentária contidos no 

anexo IV. 

 

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À HABILITAÇÃO. 

 

4.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste Edital sua documentação e proposta, em 02 (dois) 

envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com 

CNPJ ou CPF) os seguintes dizeres: 

 

  ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

(DOCUMENTAÇÃO) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

  

 COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA-ES 

 Rodovia do Sol, 1620, Conjunto Residencial 

Vila Samarco 

 Anchieta-E.S.-CEP 29.230-000 

 ENVELOPE Nº 02  –  PROPOSTA 

COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

 

 COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA/ES 

 Rodovia do Sol, 1620, Conjunto Residencial 

Vila Samarco 

 Anchieta-E.S.-CEP 29.230-000 

 

4.2 – Todas as folhas da documentação de habilitação deverão, preferencialmente, ser entregues na ordem seqüencial que 

estão listados no item 5. 

 

4.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota 

ou por membro da CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anchieta - ES ou por publicação 

Oficial. (para não existir atrasos nos trabalhos no dia da abertura dos envelopes, a empresa poderá trazer as cópias para 

autenticação com antecedência) 

 

4.4 – As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos Envelopes nº 001 – HABILITAÇÃO e nº 002 - 

PROPOSTA COMERCIAL deverão fazê-lo através de um Diretor ou sócio-gerente munido de cópia de Contrato Social e 

documentação de identidade, ou ainda, através de um representante munido de Carta Credencial e cópia de documentação de 

identidade conforme modelo do anexo I. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

 

4.5 – O não cumprimento do item acima não acarretará em inabilitação do licitante, podendo, se atendido as exigências deste 

Edital, competir em igualdade de condições, porém o representante será mero portador das referidas propostas não tendo 

direito à voz, a voto e a responder pelo mesmo. 

 

4.6 – Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, envelopes apresentados fora dos prazos previstos neste instrumento 

convocatório. 

 

5 . DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL: 

 

5.1 - O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO), deverá ser apresentado pelos licitantes, com os 

documentos a seguir relacionados: 

 

a)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores devidamente publicado 

na imprensa oficial; 
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a.1)  Para usufruir o tratamento estabelecido pelo Estatuto Nacional da microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei 

Complementar nº 123/2006), as licitantes DEVERÃO apresentar cópia da Certidão Simplificada do seu enquadramento 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado da licitante proponente, datada e por 

meio de declaração (conforme modelo do Anexo X), declarando, sob pena da lei, que estão enquadradas com ME ou EPP 

na Junta Comercial e que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006, e que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em nenhum 

das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal; 

 

a.1.1) A DECLARAÇÃO deverá ser assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou 

pelo titular, no caso de firma individual, sendo admitida declaração emitida por procurador, DESDE QUE POSSUA 

PODERES EXPRESSOS NA PROCURAÇÃO PARA FIRMAR DECLARAÇÃO OU CONTRATO, com a 

apresentação do respectivo documento procuratório. 

 

a.1.2) O DOCUMENTO (DECLARAÇÃO) QUE TRATA O ITEM “b.1” DEVERÁ SER APRESENTADO ANTES 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES, COM A FINALIDADE DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DA LICITANTE 

COMO ME OU EPP. 

 

b) Registro comercial no caso de empresa individual; 

  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

d- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 

 

e - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal 

(Lei 8036/90), com validade na data da realização da Licitação; 

 

f - Prova de Regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS - Lei 8212/91), com a validade na data da realização da 

Licitação; 

 

g - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal, da sede da empresa com validade na data da 

realização da licitação; 

 

h– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- através do endereço eletrônico 

http://www.tst.jus.br/certidao. 

 

i-  Declaração do licitante de que não tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Anchieta, conforme 

modelo descrito no anexo II; 

 

j- Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no anexo III; 

 

l- Poderá ser apresentada Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 

 

m- O resultado do julgamento da HABILITAÇÃO será comunicado aos licitantes após o encerramento desta fase dos 

trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data, a ser definida pela 

CPL, através da imprensa oficial. 

 

5.1.1- Os licitantes cadastrados poderão deixar de apresentar a documentação exigida nas alíneas e, f, g e h do item 5.1, 

observadas as seguintes condições: 

a) apresentar cópia autenticada do certificado de registro no Cadastro Geral de Fornecedores de Anchieta (CAGEFAN). 

 

b) Somente serão dispensados os documentos acima exigidos que se encontrarem dentro do prazo de sua validade informado 

no referido certificado; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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c) caso algum documento apresentado junto ao cadastro já esteja vencido, esse deverá ser apresentado junto a CPL para fins 

de comprovar sua regularidade habilitatória resguardadas as hipóteses previstas na Lei Complementar nº 123/2006, em 

especial seu art. 42. 

 

d) o cadastro não exime os interessados de apresentarem os demais documentos exigidos neste edital. 

 

 

5.1.2- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis certificado por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e 

registro no órgão competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira do licitante, podendo ser 

atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a 

substituição por Balancetes e Balanços provisórios; 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

 

1- sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/1976 (sociedade anônima): 

-publicados em Diário Oficial; e 

-publicados em jornal de grande circulação; e 

- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

2-sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 

- devem constar das páginas do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, 

ou em outro órgão equivalente, com os competentes Termos de Abertura e Encerramento,  

 

 3- sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: 

 

- devem constar das páginas do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, 

ou em outro órgão equivalente, com os competentes Termos de Abertura e Encerramento. 

 

         4- sociedade criada no exercício em curso: 

 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

 

5-     O balanço patrimonial e das demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

6- As empresas constituídas há menos de um ano poderão apresentar o balanço de abertura. 

 

a.1 – DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

O demonstrativo de capacidade financeira deverá ser preenchido pela proponente, competindo a Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Anchieta, proceder a conferência dos elementos dele constantes. 

 

Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira dos Licitantes, conforme § 1º e § 5º do art. 31, da Lei nº 

8.666/93, ficam estabelecidos os Indicadores Econômicos, como segue: 
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a.1.1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

 

O Índice de Liquidez Geral  é o resultado final do exame da Capacidade Financeira apurado em Balanço, segundo a fórmula 

abaixo, pelo qual ficará conhecida a possibilidade de solução dos compromissos da Firma ou Empresa. 

 

                       Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

ILG =      

                       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

O Índice de Liquidez Geral (ILG) inferior a l,00 (hum), desqualifica a Empresa ou Firma. 

 

 

a.1.2. – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

 

Índice de Liquidez Corrente (ILC), calculado com base nos dados contidos no balanço, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

                             Ativo Circulante  

ILC =   

                            Passivo Circulante  

 

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a l,00 (hum), desqualifica a Empresa ou Firma. 

 

 

a.1.3- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL(ISG) 

 

Índice de solvência geral (ISG), calculado com base nos dados contidos no balanço, de acordo com a seguinte forma: 

                                      Ativo Total 

SG =                 

               

             Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

O Índice de Solvência Geral (ISG) inferior a l,00 (hum), desqualifica a Empresa ou Firma. 

 

b) Os valores constantes do balanço a que se referem nas alíneas anteriores poderão ser corrigidos pelo Índice Geral de 

Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP/FGV) para fins de cálculos dos índices econômicos financeiros; 

 

c) Certidão de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa 

jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento ou 

ainda quando outro prazo estiver previsto em lei específica da sede da licitante. 

d) Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as empresas que apresentarem 

certidão POSITIVA de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, poderão participar da licitação, desde que o juízo em que 

tramita o procedimento de recuperação judicial certifique que a empresa está em situação econômico-financeira que 

a possibilite contratar com a Administração Pública (art.58, NLRF). 

 

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

5.1.3.1 Capacidade técnico-operacional: 

a) Comprovação de registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa; 

b) Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de características semelhantes ao objeto 

deste projeto básico, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas. A comprovação será feita por 
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meio de apresentação de atestados ou certidão de capacidade técnica emitidas por pessoas de direito público ou 

privado. 

b.1). As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, na forma do art. 30, I, 

da Lei Federal n. 8.666/93, são, cumulativamente: 

b.1.1 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente à Dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A, diâmetro de 6,3 mm a 25 mm.  

b.1.2 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente Preparo e aplicação de concreto usinado c/ Fck mínimo de =20MPa. 

b.1.3 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente Aplicação de estacas do tipo Hélice contínua. 

b.1.4 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente Fôrma de Chapa de madeira para moldagem de elementos estruturais. 

b.1.5 -- Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente à Instalações elétricas e com complexidade semelhante ao objeto deste Projeto Básico. 

Justificativa dos Itens B.1.5 - Considerando que a correta execução dos serviços de instalações elétricas, são 

fundamentais para se garantir os requisitos mínimos de segurança e qualidade, visando a proteção tanto do 

patrimônio público, quanto dos usuários, sob esse enfoque, é válido considerar como “parcela de relevância 

técnica”, os serviços em tela. 

 c) A Licitante deverá apresentar declaração formal e relação explícita, sob as penas cabíveis, da disponibilidade para a 

instalação de canteiros de Infraestrutura, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação. 

A exigência com relação a capacidade técnica-operacional deste projeto básico, está alicerçada e pacificada com relação 

a diversos acórdãos do TCU tais como: Acórdão 128/2012 – 2ª câmara, Acórdão 655/2016 plenário, Acórdão 205/2017 e 

Acórdão 10362/2017 – 2ª câmara. 

5.1.3.2- Capacidade técnico-profissional: 

a) Comprovação de registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –CAU da região da sede da empresa; 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissionais devidamente reconhecidos pelo 

CREA/CAU, de nível superior, e que sejam detentores de Certidões de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de 

características semelhantes ao objeto deste PROJETO BÁSICO. 

b.1). As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, na forma do art. 30, I, 

da Lei Federal n. 8.666/93, são, cumulativamente: 

b.1.1 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A, diâmetro de 6,3 mm a 25 mm.  

b.1.2 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Preparo e aplicação de concreto usinado c/ Fck 

mínimo de =20MPa. 

b.1.3 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Aplicação de estacas do tipo Hélice contínua. 

b.1.4 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Fôrma de Chapa de madeira para moldagem de 

elementos estruturais. 

b.1.5 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 

01 (uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Instalações Elétricas em obras 

de edificações com complexidade semelhante ao objeto deste Projeto Básico. 
Justificativa dos Itens B.1.5 - Considerando que a correta execução dos serviços de instalações elétricas, são 

fundamentais para se garantir os requisitos mínimos de segurança e qualidade, visando a proteção tanto do 

patrimônio público, quanto dos usuários, sob esse enfoque, é válido a considerar como “parcelas de relevância 

técnica”, os serviços em tela. 

b.2) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do licitante 

na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da 
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apresentação dos documentos de habilitação e proposta, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 

contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado, contrato social ou declaração conforme o caso. 

 b.2.1) O contrato de prestação de serviços ou declaração que se refira à obrigação futura do profissional em 

responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta 

licitação. 

b.3) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional deverá acompanhar a 

execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Projeto Básico. 

b.4) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técnico, podendo 

inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados. 

b.5) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes à obras e/ou serviços em andamento. Também 

não serão aceitos atestado(s) ou CATs (Certidão de Acervo Técnico) de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

d) Será admitido o somatório de atestados para comprovação de capacidade técnica- operacional da experiência 

anterior da empresa. 

e) Declaração da proponente de que tomou conhecimento de todas as informações, para o cumprimento das obrigações, e de 

que examinou o projeto, bem como edital e seus anexos, e que conhece todos os aspectos peculiares à execução da 

Obra/serviço de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para justificar os preços propostos, devendo a 

declaração ser assinada pelo representante da empresa. (CONFORME ANEXO VII) 

 

f) Apresentação de declaração formal e relação explícita, sob as penas cabíveis, da disponibilidade para a instalação de 

canteiros de Infraestrutura, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação. (CONFORME ANEXO VIII) 

 

g)- Indicação dos Responsáveis Técnicos (Engenheiro ou Arquiteto) para o acompanhamento dos serviços, objeto da 

presente licitação, E DECLARAÇÃO DE  participação dos responsáveis técnicos indicados  conforme Anexo IX. 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Para efeito do disposto no item 05 – HABILITAÇÃO, poderão ainda ser exigidas, em qualquer época ou 

oportunidade, informações complementares ou esclarecimentos a critério da Comissão de Licitação. 

 

b) Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a inclusão de 

documentos supérfluos ou dispensáveis. 

 

c) Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da empresa licitante. Não 

serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial. 

 

 

5.2 -  PROPOSTA  DE  PREÇOS 

 

5.2.1 - A proposta de preços deverá ser entregue datilografada ou digitada em 1 (uma) via, contendo a identificação da 

empresa licitante (no mínimo nome e CGC), de preferência em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, contendo as seguintes informações : 
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a) Preço total da obra/serviço, em algarismos e por extenso, pelo qual a empresa se compromete a executar os serviços objeto 

desta Concorrência Pública, conforme modelo (ANEXO V). 

 

B) Orçamento detalhado, de acordo com a Planilha de Orçamento anexa ao presente edital (ANEXO IV). A transcrição dos 

itens e quantidades constantes da referida planilha deverá ser feita corretamente, não sendo admitida qualquer alteração. 

 

C) Os preços unitários ofertados, expressos em Real, com duas casas decimais, deverão compreender todas as despesas, 

inclusive com materiais, equipamentos, mão de obra com os respectivos encargos sociais e administrativos, sinalização, 

consumo de água e energia elétrica, combustíveis, material de expediente, depreciação de equipamentos, lucro. etc... 

Deverão estar neles incluídos, também, todos os custos de transportes, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e 

outros custos relacionados ao fornecimento dos bens, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são 

completos e suficientes para pagar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob 

qualquer pretexto. 

 

C.1) As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo Município e constantes da 

Planilha de Orçamento, sob pena de desclassificação. 

 

d) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para 

abertura do envelope “HABILITAÇÃO”. 

 

e) Apresentar composição de custos de todos os preços unitários apresentados nas planilhas orçamentárias; 

 

f) Apresentar composição analítica de custos do BDI; 

 

g) Apresentar composição de encargos sociais; 

 

h) Apresentar cronograma físico-financeiro 

 

i) As proponentes deverão apresentar também a planilha orçamentária digitalizada da obra/serviço. 

 

j) A planilha orçamentária deverá conter a assinatura dos técnicos responsáveis indicado pela empresa. 

 

l) A planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição de custos de todos os preços unitários apresentados 

nas planilhas orçamentárias e composição analítica de custos do BDI  deverão conter a(s) assinatura(s) do(s) técnico(s) 

responsável(eis) indicado pela empresa no Anexo IX. 

 

m) Na proposta de preços devem estar incluídas todas as despesas de custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e 

todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação. 

 

5.2.2 - Não serão consideradas pela Comissão Permanente de Licitação qualquer oferta de vantagem não prevista neste 

edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes. 

 

5.2.3 - Será desclassificada a proposta que apresentar: 

 

a) Preço unitário superior ao preço unitário do orçamento base do Município. 

 

b) Valor total da proposta superior ao orçamento base da Prefeitura Municipal que é de R$ 2.840.551,60 (dois milhões 

oitocentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), conforme detalhado na Planilha de 

Orçamentos. 
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c) Preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

d) Proposta com valor global manifestamente inexeqüível, conforme critérios definidos nos parágrafos 1º e 2º, inciso II, art. 

48 da Lei 8.666/93. 

 

e) Qualquer limitação ou condição divergente da presente Concorrência Pública. 

 

f) Preços ou vantagens baseadas em proposta(s) de outra(s) empresa(s). 

 

5.2.4 -Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se à Comissão de 

Licitação o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

 

a - O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o preço 

unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

 

b - O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido. 

 

6 - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1 - Serão abertos os envelopes  “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos licitantes habilitados, e a CPL verificará a conformidade 

de cada proposta com os requisitos do edital, sendo então estas propostas rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação 

e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame das mesmas no local. 

 

6.2 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-los por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

6.3 - Caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores 

condições para analisar as propostas apresentadas, marcando nova data e horário em que voltará a se reunir para dar 

continuidade aos trabalhos. 

 

6.4 - O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela Comissão, não impedirá que ela se 

realize. 

 

6.5 - É facultada à comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar à instauração do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deverá 

constar originariamente da proposta. 

 

6.6 - A CPL promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

 

6.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá 

fixar aos licitantes o prazo de três dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 

das causas da inabilitação/desclassificação. 

 

6.8 - O resultado do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS será comunicado aos licitantes após o encerramento desta fase 

dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data, a ser definida 

pela CPL, através da imprensa oficial. 

 

6.9 - Será considerada vencedora a licitante que, satisfeitas todas as etapas e exigências deste edital, tenha apresentado a 

proposta de menor preço global. 
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6.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do artigo 3o da Lei 8.666/93, a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 

qualquer outro processo. 

 

6.11 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará a ata da reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS “, 

da qual constarão registro da documentação e propostas recebidas e abertas, as propostas não abertas e devolvidas, as 

decisões proferidas no momento e demais ocorrências da reunião. 

 

6.12 - Só poderão assinar a ata e rubricar documentos os representantes credenciados pelo Licitante. 

 

 

7 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 

 

7.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade superior para 

deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação. 

 

7.2- Farão parte integrante do contrato, todos os documentos referidos neste edital e em qualquer de seus anexos, 

independentemente de transcrição. 

 

7.3- A empresa vencedora obrigar-se-á a assinar o respectivo contrato de execução dos serviços, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, contados da data do recebimento de convocação para a assinatura do Contrato, convocação esta que será 

expedida pelo Setor de Contratos da Prefeitura Municipal de Anchieta, após homologação e adjudicação. 

 

7.4- Se o contrato não for assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a PMA poderá convocar outro licitante, na ordem de 

classificação e nas mesmas condições de preço e prazo apresentadas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções a serem aplicadas; 

 

7.5- A empresa convocada deverá comprovar ter prestado a Garantia estipulada no item 7.8, antes da emissão da ordem de 

serviço. 

 

7.6- É facultado ao Município de Anchieta-ES , quando a empresa convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato 

convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.7- Caberá a empresa vencedora optar e prestar diretamente na Secretaria de Fazenda do Município de Anchieta, no valor 

correspondente a 5%(cinco por cento) do valor da contratação, garantia para execução do contrato, em uma das seguintes 

modalidades: 

 

7.7.1- Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública; 

 

7.7.2- Fiança Bancária; 

 

7.7.3- Seguro-garantia 

 

7.7.4- A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado e/ou Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, os 

documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; 

 

7.7.5- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de penalidades e bloqueio dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de garantia; 
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7.7.6- No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos relativos à garantia, nos 

mesmos moldes do estabelecido no item 7.7.4; 

 

7.7.7- A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

7.8- A garantia referida no item 7.7 destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel execução do Contrato, o 

pagamento de eventuais multa aplicadas à CONTRATADA, podendo ainda ser retida para satisfação de eventuais demandas 

e/ou condenações judiciais, na área civil, criminal ou trabalhistas,relacionadas à execução do contrato, ou pra responder por 

ação ou omissão de responsabilidade da CONTRATADA, perseguida em processos judiciais em qualquer área, até o trânsito 

em julgado da decisão.  

 

7.9-  O prazo de vigência do contrato será de 570 (quinhentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data da 

assinatura do contrato na forma da Lei, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo próprio, 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o §1º, do Art. 57 da Lei 

n.º 8.666/93. A prorrogação dependerá da comprovação de ser vantajosa para a Administração, considerando as condições da 

contratação e os preços praticados no mercado na época da prorrogação. 

  

7.9.1-  O prazo de execução da obra será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de 

emissão da ordem de início dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro anexo. 

 

7.10 - A prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços ficará a critério do Município de Anchieta, devidamente 

justificada obedecido o disposto na Lei n.º  8.666/93, consolidada. 

 

7.11 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da PMA para iniciar ou paralisar as Infraestrutura, em 

qualquer fase. 

 

7.12. - Para efetivar a assinatura deverá apresentar o comprovante de situação regular perante as contribuições 

previdenciárias (INSS, FGTS). 

 

7.13 - Caso não compareça devidamente munido da documentação para firmar o contrato, poderão ser-lhe aplicadas as, quais 

sejam: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato estabelecido em sua proposta e, ainda, a suspensão para 

contratar com a Administração ou declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos termos do 

Art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.14 - A Administração poderá prorrogar o prazo do item 7.4, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei  nº 

8.666/93. 

 

7.15-  DA GARANTIA 

 

7.15.1- Da Garantia do Objeto: 
7.15.1.1- Garantia mínima de 05 (cinco) anos, cujo início será contado a partir do recebimento definitivo das 

instalações, para defeito e vícios construtivos, incluindo erros de instalação verificados, mesmo após sua aceitação pela 

Contratante; 

7.15.1.2- Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má 

execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação, e sem ônus para o Contratante; 

7.15.1.3. A empresa deverá atender as solicitações para conserto, corrigir defeitos apresentados ou efetuar 

substituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos dentro do período de garantia; 

 

7.15.2- Da Garantia Contratual 

 

7.15.2.1. Da garantia Contratual: 
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7.15.2.1.1. Será exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato; 

7.15.2.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado e/ou Diário Oficial dos Municípios 

do Espírito Santo, os documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; 

7.15.2.1.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

penalidades e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, a título de garantia; 

7.15.2.1.4. No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos 

relativos à garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 7.15.2.1.2; 

7.15.2.1.5. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

 

8 - DOS RECURSOS 
 

8.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos no Art. 109 Lei 8.666/93 com as 

alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Prefeito Municipal;  

 

8.2 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 

 

a) Serem dirigidos a CPL - Comissão Permanente de Licitação, datilografados, devidamente fundamentados e, se for o 

caso, acompanhados de documentação pertinente; 

 

b) Serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser 

anexado o instrumento procuratório; 

 

c) Os recursos deverão ser apresentados no protocolo, e fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

 

9 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

 

9.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público e será anulada por ilegalidade, através de 

parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba ao licitante o direito à indenização. 

      

10 -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO PAGAMENTO 
 

10.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto deste Edital correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:   

 

Órgão Função Programática Natureza de Despesa Vínculo 

Secretaria Municipal de Educação 12.365.0111.031  

 

4.4.90.51.99 

 

1.999.0000 

1.119.0001 

 

10.2. O pagamento dos serviços executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e 

aceitos, de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização da CONTRATANTE. 

 

10.3. O pagamento será efetuado por medições mensais e mediante o fornecimento a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA de NOTA FISCAL, dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, do 

relatório de adimplemento de encargos e de toda a documentação discriminada no item 7.34 do Projeto Básico. Estes 

documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos após a respectiva apresentação; 

10.3.1. Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND 
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            100 

Onde: 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

N.D. = Número de dias em atraso. 

10.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para 

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

devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE; 

 

10.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título 

lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 

 

10.6. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 

 

10.7. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que 

concerne à proposta de preço e a habilitação; 

 

10.8. O relatório de adimplemento de encargos deverá ser encaminhado com os elementos especificados no caput do art. 1º 

da Lei nº 5.383/1997. 

Art. 1º - Os pagamentos devidos pela administração, decorrentes de      obras e serviços contratados 

nos termos da Lei Federal de número 8.666, de 21 de junho de 1993, só poderão ser efetuados após 

o Contratado apresentar, ao Ordenador de Despesa do Órgão Competente, em relatório 

especificado, os comprovantes de quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

 

11 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

11.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços, sujeitando-se às 

penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

 

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Projeto Básico, que não gerem prejuízo para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANCHIETA; 

 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo 

estabelecido para a execução do objeto; 

 

c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a 

CONTRATADA: 

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros; 

c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização; 

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços. 

 

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA: 

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados; 

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados. 

 

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA por um 

período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto à entrega do objeto contratado ou prestação dos serviços; 
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, 

incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

11.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993; 

 

11.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Contratante após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia; 

 

11.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a 

conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões de defesa; 

 

11.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 

observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

 

11.6. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

12– DAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1- Conforme Memorial Descritivo (anexo XII). 

 

13– DA VISITA TÉCNICA 

 

13.1. O licitante poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o segundo dia útil anterior à data 

fixada para a sessão pública a ser estabelecida edital, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de 

dificuldade existentes para a prestação dos serviços. 

 

13.2. A visita técnica é de caráter facultativo e será acompanhada pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura 

Municipal, devendo ser agendada previamente pelo telefone (28) 3536-3418, o horário de atendimento será das 

08:00 às 12:00 hs. 

 

13.3. Considerando a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das 

condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 

decorrência desta Concorrência Pública. 

 

14– DAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

14.1- Conforme item 3 do Projeto Básico (anexo XI). 
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15– DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

15.1- Conforme item 6 do Projeto Básico (anexo XI). 

 

16– DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

 

16.1- Conforme item 9 do Projeto Básico (anexo XI). 

 

17– DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

 

17.1- A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, através dos servidores 

designados abaixo, através de portaria: 

 

17.1.1- FISCAL TITULAR: Bruce de Souza Magnani. CREAES38344/D FISCAL SUPLENTE: Matheus Silva Souza 

CREA ES-045225/D. 

 

18- DOS PROCEDIMETOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

18.1-  Conforme item 12- do Projeto Básico (anexo XI). 

 

19 –  DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

19.1-  É vedada. 

 

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de 

interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado, garantindo o direito do contraditório. 

 

20.2 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, seus Anexos e 

Instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos. 

 

20.3- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

20.4- É facultado à comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

20.5- No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, poder-se-á 

diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma. 

 

20.6- Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela 

comissão, sob pena de desclassificação. 

 

20.7- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja 

possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
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20.8- Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

20.9- As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

 

20.10- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa oficial.  

 

20.11- Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 

direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

20.12- A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 59, da 

Lei nº. 8.666/93. 

 

20.13- No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

20.14- Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes. 

 

20.15 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, assessorando-a, quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes quadros da Prefeitura Municipal de Anchieta, desde que não 

vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes. 

 

20.16- Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não útil, e não havendo retificação de 

convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário previstos. 

 

20.17 – As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação terão o prazo de 5(cinco) dias úteis, a 

partir do momento em que for declarado vencedor do certame, e ainda se necessário já fica autorizada a prorrogação por mais 

02(dois) dias úteis, independentemente de requerimento, para regularizar documentação de regularidade fiscal, conforme 

disposto do Art. 43 § 1º e § 2º da Lei complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006.   

 

20.18 - O licitante vencedor deverá, para fins de formalização do contrato, entregar ao Setor de Contratos o arquivo digital 

da planilha de preços apresentada na proposta comercial e devidamente homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal na 

licitação em questão. 

 

20.19 - Os recursos, quando interpostos, serão processados e julgados nos expressos termos da Lei n.º 8.666/93 consolidada. 

 

20.20- Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o foro da cidade de Anchieta/ES, excluindo-se 

qualquer outro, por mais especial que seja. 

 

20.21 – As dúvidas e omissões do presente instrumento convocatório serão decididas pela CPL fundamentada na Lei 

8.666/93 e suas alterações, na presença dos licitantes ou deixadas para posterior deliberação, devendo os fatos ser registrados 

em ata; 

 

20.22 - Este Edital será regido pelas normas e princípios publicistas, principalmente a Lei nº 8.666/93 com suas alterações. 

 

 

21 - FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL: 

 Anexo I - Modelo de Carta Credencial; 
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 Anexo II – Declaração de inidoneidade; 

 Anexo III -Modelo de Declaração de Menor; 

 Anexo IV – Planilhas de especificações; 

 Anexo V – Modelo de Proposta de Preços; 

 Anexo VI – Modelo Contrato; 

 Anexo VII – Declaração de conhecimento do edital; 

 Anexo VIII – Declaração Formal; 

 Anexo IX - Indicação dos responsáveis técnicos pela execução da obra, e participação permanente; 

 Anexo X - Declaração de ME e EPP. 

 Anexo XI- Projeto Básico. 

 Anexo XII- Memorial Descritivo 

 Anexo XIII- Cronograma Físico-Financeiro 

  

Anchieta - ES, 09 de Julho de 2018. 

 

 

Paulo César Vieira 

Presidente Interino CPL 
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ANEXO I 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

 

 

Local,            de                     de  2018. 

 

Ao 

Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Anchieta – ES  

Assunto: Credencial de representação para a Concorrência Pública nº 002/2018. 

 

 

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

__________________________________________________ vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(s) Sr.(s) 

_____________________________________________, Carteira(s) de identidade nº(s) _________________ é pessoa 

designada para acompanhar a Concorrência Pública em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, assinar, enfim, praticar os atos que forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

 

Assinatura Identificável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

Página 19 de 82 

 

PET Nº 7801/2018 

 

FLS: _______________ 

 

___________________ 

A N E X O II 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

LOCAL E DATA 

 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7801/2018). 

 

DECLARAÇÃO  

 

__________________________(Nome da Empresa), estabelecida à __________(Endereço Completo), devidamente inscrita 

no CNPJ, sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de fatos que venha declarar 

inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar 

e de contratar com o Município de Anchieta,  

 

______________________________________________ 

(nome e identificação do representante legal) 
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ANEXO III 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2018 

 

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR 

 

 

 

................................................................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

.................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

..............................................................................................................................................................,   

portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................................................. e      CPF   nº .........................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de (16) dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

.............................................................., .......... de .......................................... de ............................. 

 

 

........................................................................................................................................................... 

Representante legal 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO IV 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº. 002/2018 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES 

 

 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TOM & JERRY  IOPES - DATA BASE: MARÇO/2018  

LOCAL RUA ELPÍDIO BARBOSA S/N - IRIRI - MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES L.S.: 128,33 % BDI: 30,90% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
CÓDIGO 
IOPES 

ESPECIFICAÇÃO  UNID.   QUANT.  
 PREÇOS EM REAL  

 P. UNIT   P.TOTAL  

1  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS     

1.1 020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und  5,00   916,30   4.581,50  

1.2 020352 

                                                                                                                 
Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 
iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso 
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. 

ms  18,00   712,10   12.817,80  

1.3 020353 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar 
cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico 
(paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. 
laudo descontaminação. 

ms  18,00   688,53   12.393,54  

1.4 020354 
Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de 
circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval 
pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. 

ms  18,00   431,97   7.775,46  

1.5 020355 

                                                                                                                                                                                     
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto 
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), 
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo 
descontaminação 

ms  18,00   763,58   13.744,44  
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1.6 020356 

                                                                                                                
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. 
NR18, incl. laudo descontaminação. 

ms  18,00   466,00   8.388,00  

  SUBTOTAL     59.700,74  

2  SERVIÇOS PRELIMINARES     

2.1 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2  8,00   186,19   1.489,52  

2.2 020350 
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8" 

m  46,64   143,85   6.709,16  

2.3 010501 Locação de obra com gabarito de madeira m2  476,67   18,98   9.047,20  

2.4 020712 
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. O padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 

m  25,00   34,20   855,00  

2.5 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  20,00   438,54   8.770,80  

2.6 020714 
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 
utilização) 

m  25,00   287,55   7.188,75  

  SUBTOTAL     34.060,43  

3  ESCAVAÇÃO E REATERRO     

3.1 030101 
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade 

m3  166,06   45,19   7.504,25  

3.2 030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3  125,52   48,66   6.107,80  

3.3 030208 
                                                                                                                    
Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive 
adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) 

m3  95,33   107,94   10.289,92  

  SUBTOTAL     23.901,97  

4  INFRAESTRUTURA     
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4.1 
Composição 

Preço 
Unitário 

Mobilização e demobilização de equipamento (perfurattiz em torre metálica 
para execução de estaca hélice contínua) profundidade máxima de 30 
metros, diâmetro de 50 cm, com transporte de 51 a 100 km 

und  1,00   2.283,49   2.283,49  

4.2 
SINAPI   
90811 

(Março/2018) 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO 
TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 
170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_02/2015 

m  2.220,00   151,70   336.774,00  

4.3 040238 
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a 
utilização 3 vezes (incluido omaterial, corte, montagem, escoramento e 
desfôrma) 

m3  1.744,81   73,61   128.435,46  

4.4 040246 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg  1.913,70   8,04   15.386,15  

4.5 040243 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg  5.519,80   8,05   44.434,39  

4.6 040245 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 12.5 a 25.0 mm 

kg  7.743,30   8,47   65.585,75  

4.7 040253 
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - 
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de 
perdas já incluído no custo) 

m3  145,84   461,76   67.343,08  

  SUBTOTAL     660.242,32  

5  SUPERESTRUTURA     

5.1 040337 
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura 
em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 
2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma 

m2  2.498,31   131,37   328.202,98  

5.2 040333 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg  1.506,80   8,04   12.114,67  

5.3 040328 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg  10.697,30   8,05   86.113,27  

5.4 040332 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm 

kg  4.752,80   8,47   40.256,22  
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5.5 040331 

                                                                                                                                                                  
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - 
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de 
taxa p/ concr. bombeavel) 

m3  219,74   399,98   87.891,61  

  SUBTOTAL     554.578,74  

6  IMPERMEABILIZAÇÃO     

6.1 
SINAPI 

74106/001   
(Março/2018) 

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

m2  490,20   9,97   4.887,29  

6.2 100208 

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

m2  176,75   176,77   31.244,10  

  SUBTOTAL     36.131,39  

7  PAREDES E PAINÉIS     

7.1 050606 

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

m2  1.319,65   50,33   66.417,98  

7.2 050301 
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação e desforma 

m  170,90   10,13   1.731,22  

7.3 050206 
Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com 
cantoneira de ferro cromado 

m2  59,80   433,04   25.895,79  

  SUBTOTAL     94.044,99  

8  REVESTIMENTO DE PAREDES     

8.1 120101 
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no 
traço 1:3, espessura 5 mm 

m2  2.639,30   5,52   14.568,94  

8.2 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  874,03   27,23   23.799,84  

8.3 120303 
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

m2  1.785,27   46,72   83.407,81  
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8.4 120207 
Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm 
fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 

m  310,44   55,08   17.099,04  

8.5 120232 
Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, 
empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza 
claro esp. 3 mm 

m2  91,84   72,23   6.633,60  

8.6 120236 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor 
OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para 
rejunte 

m2  676,95   61,86   41.876,13  

  SUBTOTAL     187.385,35  

9  REVESTIMENTO DE TETOS     

9.1 110101 
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:3, espessura 5 mm 

m2  1.200,77   10,89   13.076,39  

9.2 110302 
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

m2  1.200,77   52,85   63.460,69  

  SUBTOTAL     76.537,08  

10  PISO INTERNO E EXTERNO     

10.1 130109 
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, 
espessura de 8 cm 

m2  517,65   64,87   33.579,96  

10.2 130103 
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm 

m2  259,82   19,02   4.941,78  

10.3 130230 

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 
comprovada, esp de 10mm, com juntasplástica em quadros de 1m, na cor 
natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, 
inclusiveregularização e=3.0cm 

m2  1.087,07   108,63   118.088,41  

10.4 130222 
Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado 
ou equivalente, inclusive arremate 

m2  113,70   91,67   10.422,88  

10.5 130235 
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, 
ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco 

m2  146,12   49,94   7.297,23  
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10.6 200237 
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 
6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre 
colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm 

m2  55,00   54,15   2.978,25  

  SUBTOTAL     177.308,51  

11  COBERTURA     

11.1 090103 
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de 
telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas 

m2  292,56   62,86   18.390,32  

11.2 090203 
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive 
cumeeiras e acessórios de fixação 

m2  292,56   64,34   18.823,31  

11.3 200720 

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, 
esp. mínima 0.43mm, alt. mínimade onda 17mm, sobrep. lateral de uma 
onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas 
anti-corrosiva 

m2  30,40   45,32   1.377,73  

  SUBTOTAL     38.591,36  

12  RODAPÉ - SOLEIRA E PEITORIL     

12.1 130321 
Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com 
cimento branco 

m  400,55   41,05   16.442,58  

12.2 130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m  123,02   48,56   5.973,85  

12.3 130308 Peitoril de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m  103,00   48,56   5.001,68  

  SUBTOTAL     27.418,11  

13  ESQUADRIAS DE MADEIRA     

13.1 060102 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 
com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m 

und  8,00   243,12   1.944,96  

13.2 060103 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 
com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m 

und  13,00   243,12   3.160,56  

13.3 060108 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 
com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m 

und  1,00   243,12   243,12  
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13.4 061403 

                                                                                                          Porta em 
madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em 
latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. 
marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m 

und  16,00   429,46   6.871,36  

13.5 061302 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, 
nas dim.: 0.70 x 2.10 m 

und  8,00   813,48   6.507,84  

13.6 061303 

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

und  13,00   830,78   10.800,14  

13.7 061304 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, 
nas dim.: 0.90 x 2.10 m 

und  1,00   864,73   864,73  

13.8 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiivalente de abri em duas 
folhas c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive marco tipo aduela, alizares, dobradiças e fechadura externa em 
latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim.:1,20 x 2.10 m 

und  14,00   1.483,70   20.771,80  

13.9 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiivalente de abri em duas 
folhas c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive marco tipo aduela, alizares, dobradiças e fechadura externa em 
latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim.:1,40 x 2.10 m 

und  2,00   1.519,29   3.038,58  

13.10 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiivalente de abri em duas 
folhas c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive marco tipo aduela, alizares, dobradiças e fechadura externa em 
latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim.:1,80 x 2.10 m 

und  1,00   1.596,22   1.596,22  
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13.11 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiivalente de abri em duas 
folhas c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive marco tipo aduela, alizares, dobradiças e fechadura externa em 
latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim.:2,10 x 2.10 m 

und  1,00   1.697,41   1.697,41  

13.12 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiivalente de abri em duas 
folhas c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive marco tipoa duela, alizares, dobradiças e fechadura externa em 
latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim.:2,20 x 2.10 m 

und  2,00   1.785,86   3.571,72  

13.13 210316 
Alçapão de visita a casa de máquinas de chapa de madeira de lei medindo 
60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e 
pintura 

und  1,00   541,28   541,28  

  SUBTOTAL     61.609,72  

14  ESQUADRIAS METÁLICAS     

14.1 071703 
                                                                                                        Janela 
tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro 

m2  127,56   333,23   42.506,82  

14.2 071704 
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco 

m2  3,00   716,34   2.149,02  

14.3 071706 
Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em 
esmalte sintético, marca de referência SUVINIL 

m2  1,80   192,50   346,50  

14.4 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Gradil H = 1.60m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 
11/2"x1/4", fixado no piso/laje 

m2  48,46   641,50   31.087,09  

  SUBTOTAL     76.089,43  

15  VIDROS E ESPELHO     

15.1 080102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2  127,56   107,34   13.692,29  

14.2 080201 
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 
mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados 

m2  2,88   459,66   1.323,82  

  SUBTOTAL     15.016,11  

16  
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA / APARELHOS SANITÁRIOS - 
METAIS - ACESSÓRIOS E ÁGUAS PLUVIAIS 
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16.1  PADRÃO / RESERVATÓRIO / PONTOS / CAIXAS / TUBULAÇÃO     

16.1.1 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  1,00   273,11   273,11  

16.1.2 141410 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 
conexões (requalque) 

m  22,00   18,09   397,98  

16.1.3 170550 
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, 
exclusive flanges e torneira de bóia 

und  3,00   1.338,99   4.016,97  

16.1.4 141416 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões 
(barrilete) 

m  9,00   81,20   730,80  

16.1.5 141415 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive 
conexões (limpeza e extravasor) 

m  12,00   70,52   846,24  

16.1.6 142119 Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und  3,00   65,92   197,76  

16.1.7 142124 Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" und  3,00   15,33   45,99  

16.1.8 141522 
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 
25mm (3/4") 

und  4,00   15,33   61,32  

16.1.9 141524 
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 
40mm (1 1/4") 

und  2,00   30,19   60,38  

16.1.10 141525 
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 
50mm (1 1/2") 

und  1,00   31,48   31,48  

16.1.11 141526 
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 
60mm (2") 

und  2,00   46,52   93,04  

16.1.12 141411 
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões 
- (COLUNAS) 

m  76,50   25,08   1.918,62  

16.1.13 141412 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive 
conexões - (COLUNAS) 

m  58,50   31,14   1.821,69  

16.1.14 141413 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive 
conexões - (COLUNAS) 

m  15,00   37,70   565,50  

16.1.15 141414 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões 
- (COLUNAS) 

m  22,50   48,49   1.091,03  
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16.1.16 170321 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und  4,00   64,73   258,92  

16.1.17 170322 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und  2,00   86,35   172,70  

16.1.18 170323 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und  1,00   97,28   97,28  

16.1.19 170324 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und  2,00   164,37   328,74  

16.1.20 170326 Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") und  3,00   426,49   1.279,47  

16.1.21 170328 
Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ouDocol 

und  6,00   81,16   486,96  

16.1.22 170329 
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

und  7,00   107,52   752,64  

16.1.23 170330 
Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

und  5,00   163,82   819,10  

16.1.24 170316 
Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol - (Chuveiro) 

und  10,00   63,93   639,30  

16.1.25 140701 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)  und  52,00   76,22   3.963,44  

16.1.26 140702 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und  24,00   137,14   3.291,36  

16.1.27 140703 Ponto de torneira de jardim (para praças) und  2,00   266,58   533,16  

16.1.28 140705 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)  und  20,00   92,18   1.843,60  

16.1.29 140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und  52,00   72,35   3.762,20  

16.1.30 140707 
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm 
com grelha em pvc 

und  18,00   129,76   2.335,68  

16.1.31 140708 
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em 
pvc 

und  6,00   69,78   418,68  

16.1.32 141101 

                                                                                                                  
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e 
Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, 
revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, 
reaterro e enchimento 

und  7,00   447,87   3.135,09  

16.1.33 141108 

Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e 
Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida 
intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede 
interna em concr 

und  1,00   907,28   907,28  



 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

Página 31 de 82 

 

PET Nº 7801/2018 

 

FLS: _______________ 

 

___________________ 

16.1.34 141102 

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 
10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. 
escavação e reaterro 

und  3,00   441,72   1.325,16  

16.1.35 141109 
Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com 
barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" 

m  4,50   122,64   551,88  

16.1.36 141906 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), 
inclusive conexões 

m  20,00   27,54   550,80  

16.1.37 141907 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), 
inclusive conexões 

m  75,00   36,02   2.701,50  

16.1.38 141908 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), 
inclusive conexões 

m  7,00   50,11   350,77  

16.1.39 141909 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), 
inclusive conexões 

m  85,00   52,96   4.501,60  

16.1.40 140903 
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e 
aterro com areia 

m  89,90   41,94   3.770,41  

16.2  APARELHOS SANITÁRIOS / METAIS E ACESSÓRIOS     

16.2.1 170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm m2  21,37   371,91   7.947,72  

16.2.2 170530 
Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência 
Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão 
cromado 1 x 1/2", excl. torneira 

und  6,00   375,64   2.253,84  

16.2.3 170101 
Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite 
ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive 
torneira. 

und  9,00   462,08   4.158,72  

16.2.4 170131 
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor 
branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, 
para PNE 

und  1,00   771,26   771,26  

16.2.5 170115 
Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de 
referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive 
torneira 

und  16,00   279,79   4.476,64  

16.2.6 170129 Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios und  6,00   547,28   3.283,68  
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16.2.7 170114 
Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite 
ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 

und  18,00   564,86   10.167,48  

16.2.8 170509 
Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou 
Mekal, inclusive válvula de metal e sifão 

und  3,00   1.631,51   4.894,53  

16.2.9 170515 
Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, 
Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 
1/2", excl. torneira 

und  1,00   1.683,58   1.683,58  

16.2.10 170557 
Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress 
ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria 
revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras 

m  3,00   1.563,40   4.690,20  

16.2.11 170315 
Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol 

und  6,00   102,56   615,36  

16.2.12 170304 
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol 

und  26,00   80,67   2.097,42  

16.2.13 170306 Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. und  5,00   85,83   429,15  

16.2.14 170310 
Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol - (Bebedouros) 

und  6,00   102,94   617,64  

16.2.15 170309 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und  4,00   79,77   319,08  

16.2.16 170346 
Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol - (Banheiro PNE) 

und  1,00   293,78   293,78  

16.2.17 170519 
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas 
de referência Fabrimar, Deca ou Docol 

und  8,00   267,06   2.136,48  

16.2.18 170111 
Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou 
Ideal Standard. 

und  25,00   79,74   1.993,50  

16.2.19 170108 
Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite 
ou Ideal Standard. 

und  12,00   75,31   903,72  

16.2.20 170110 
Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite 
ou Ideal Standard 

und  12,00   58,25   699,00  

16.3  ÁGUAS PLUVIAIS     
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16.3.1 170540 
Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm 
para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 

und  3,00   709,29   2.127,87  

16.3.2 180302 Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV und  2,00   749,26   1.498,52  

16.3.3 141410 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 
conexões 

m  10,00   18,09   180,90  

16.3.4 141411 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m  15,00   25,08   376,20  

16.3.5 
SINAPI   

73796/002   
(Março/2018) 

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

und  2,00   73,15   146,30  

16.3.6 141416 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões 
- (Descida de AP da laje de cobertura para os reservatórios inferiores) 

m  9,00   81,20   730,80  

  SUBTOTAL     110.422,99  

17  INSTALAÇÃO ELÉTRICA     

17.1  
PADRÃO ENTRADA / CAIXAS / QUADROS / PROTEÇÃO / 
ELETRODUTOS 

    

17.1.1 151711 
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 
fios, carga instalada de 57001 até 75000W, instalada em muro 

und  1,00   9.449,17   9.449,17  

17.1.2 150614 
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 
dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e 
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm 

und  2,00   110,34   220,68  

17.1.3 150311 
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, 
sem barramento 

und  5,00   137,10   685,50  

17.1.4 150312 
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, 
sem barramento 

und  3,00   114,05   342,15  

17.1.5 150313 
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, 
sem barramento 

und  1,00   181,44   181,44  

17.1.6 150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und  6,00   77,74   466,44  

17.1.7 151338 
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  2,00   19,78   39,56  

17.1.8 151301 
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  25,00   19,78   494,50  
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17.1.9 151302 
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  1,00   19,78   19,78  

17.1.10 151303 
Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  15,00   19,78   296,70  

17.1.11 151304 
Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  3,00   19,78   59,34  

17.1.12 151305 
Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  10,00   22,58   225,80  

17.1.13 151319 
Mini-Disjuntor monopolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  2,00   25,55   51,10  

17.1.14 151325 
Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneiderou equivalente 

und  1,00   89,06   89,06  

17.1.15 151316 
Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, SchneiderNou equivalente 

und  3,00   156,29   468,87  

17.1.16 151313 
Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und  2,00   158,85   317,70  

17.1.17 151605 
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de 
eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" 

m  13,50   29,52   398,52  

17.1.18 151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4" (25mm) , marca de referência TIGRE m  15,00   7,47   112,05  

17.1.19 151133 Eletroduto flexível corrugado 1" (32), marca de referência TIGRE m  60,00   9,15   549,00  

17.1.20 151128 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões m  45,00   25,79   1.160,55  

17.2  PONTOS ELÉTRICOS     

17.2.1 151801 
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fioisolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
estampada 4x4" (1 und) 

und  157,00   160,63   25.218,91  

17.2.2 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  8,00   142,33   1.138,64  
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17.2.3 151803 
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  140,00   164,37   23.011,80  

17.2.4 151805 
Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 
(32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  10,00   370,17   3.701,70  

17.2.5 151806 
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 
(21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  15,00   228,17   3.422,55  

17.2.6 151807 
Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa 
estampada 4x4" (1 und) 

und  30,00   187,82   5.634,60  

17.2.7 151809 
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  8,00   143,89   1.151,12  

17.2.8 151815 
Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  30,00   117,68   3.530,40  

17.2.9 151816 
Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  14,00   204,16   2.858,24  

17.2.10 151810 
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  2,00   275,81   551,62  

17.2.11 151819 
Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa 
estampada 4x2" (1 und) 

und  4,00   82,43   329,72  

17.2.12 151820 
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (3.3m), fio isolado PVC de 
2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und  28,00   136,82   3.830,96  

  SUBTOTAL     90.008,17  

18  APARELHOS ELÉTRICOS     
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18.1 180123 

Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor,aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância, 2 lâmp.fluor.tubulares de 
16W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP,soq. antivib.,ref. CAA01- 
S216 Lumicenter ou equ. 

und  9,00   203,69   1.833,21  

18.2 180126 

Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância, 2 lâmp. fluor.tubulares de 
32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01- 
E232 Lumicenter ou 

und  148,00   243,06   35.972,88  

18.3 180110 Arandela com lâmpada incandescente de 100W und  8,00   93,29   746,32  

18.4 180201 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
10A/250V, com placa 4x2" 

und  135,00   27,53   3.716,55  

18.5 180202 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
20A/250V, com placa 4x2" 

und  5,00   32,06   160,30  

18.6 180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und  28,00   22,96   642,88  

18.7 180205 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und  8,00   36,38   291,04  

18.8 180212 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und  14,00   49,79   697,06  

18.9 180220 Tomada coaxial 75 ohms para TV und  2,00   19,09   38,18  

18.10 180206 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und  4,00   28,17   112,68  

18.11 180809 Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona und  10,00   75,62   756,20  

18.12 180702 
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron 
ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para 
regulagem de velocidade 

und  30,00   204,44   6.133,20  

  SUBTOTAL     51.100,50  

19  INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA     

19.1 160106 
                                                                                                           
Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em 
caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm 

und  1,00   311,37   311,37  

19.2 160108 
Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 
200x200x120mm 

und  1,00   105,19   105,19  
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19.3 
SINAPI  

73768/001     
(Março/2018)         

FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

m  18,00   2,13   38,34  

19.4 160120 Tomada para telefone com conector RJ 11 und  6,00   32,76   196,56  

19.5 160806 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 u und  6,00   25,38   152,28  

19.6 160807 Conector RJ 45 macho und  6,00   10,04   60,24  

19.7 160808 Cabo par trançado CAT 5E m  24,00   6,95   166,80  

  SUBTOTAL     1.030,78  

20  INSTALAÇÃO DE PARA RAIO     

20.1 160303 
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive 
caixa de concreto 30 x 30 cm 

und  2,00   311,37   622,74  

20.2 160304 
Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de 
contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios 
c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores 

und  1,00   792,29   792,29  

20.3 160305 
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e 
acessórios de fixação, conformeprojeto 

m  25,00   69,46   1.736,50  

20.4 160309 
Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 
5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano 
ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 

und  1,00   44,56   44,56  

20.5 160310 
Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 
mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente 

und  2,00   53,09   106,18  

20.6 160316 
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro 

und  1,00   98,75   98,75  

  SUBTOTAL     3.401,02  

21  INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO     

21.1 170528 
Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm 
para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 

und  2,00   2.934,20   5.868,40  

21.2 142119 Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und  2,00   65,92   131,84  

21.3 142124 Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" und  2,00   15,33   30,66  

21.4 180304 Bomba centrifuga trifásica 3CV und  1,00   1.219,48   1.219,48  
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21.5 170325 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und  6,00   299,98   1.799,88  

21.6 170338 Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2") und  2,00   376,71   753,42  

21.7 141216 
Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") - 
(Colunas e ramais) 

m  55,00   155,31   8.542,05  

21.8 160602 
Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e 
mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho 
em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm 

und  1,00   1.682,54   1.682,54  

21.9 160602 
Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 70x90x17cm, com suporte e 
mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho 
em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm 

und  1,00   1.682,54   1.682,54  

21.10 160602 
Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e 
mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho 
em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm 

und  1,00   1.682,54   1.682,54  

21.11 160603 
Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. 
registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ 
corrente 

und  1,00   671,09   671,09  

21.12 160607 
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C 
(4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em 
PVC fotoluminescente 

und  7,00   187,57   1.312,99  

21.13 160608 

Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte 
alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para 
quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme 
projeto 

und  11,00   312,85   3.441,35  

21.14 160612 
                                                                                                                         
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) 

und  6,00   32,28   193,68  

21.15 160613 
                                                                                                                     
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo 
de iluminação 2x9W com tomada universal 

und  25,00   198,58   4.964,50  

21.16 160674 
Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio 
endereçavel, tipo quebra vidro 

und  3,00   139,41   418,23  

  SUBTOTAL     34.395,19  



 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

Página 39 de 82 

 

PET Nº 7801/2018 

 

FLS: _______________ 

 

___________________ 

22  INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)     

22.1 160207 
Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 
2.10x0.85x1.50m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo 
compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros 

und  1,00   6.841,70   6.841,70  

22.2 
SINAPI        

92689 (Março 
/2018) 

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO 

m  23,85   29,97   714,78  

  SUBTOTAL     7.556,48  

23  SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS     

23.1 
Composição 

Preço 
Unitário 

Fornecimento e instalação de barra de apoio para PNE em aço inox com 80 
cm de comprimento e DN 1 1/2",   

und  6,00   244,70   1.468,20  

23.2 210102 
Quadro de giz novo, completo, de fórmica tipo lousa escolar, inclusive 
pintura do requadro e porta giz com esmalte sintetico 

m2  34,32   324,00   11.119,68  

23.3 210322 
Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 
1.5m 

m  216,75   107,40   23.278,95  

23.4 210304 
Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, 
largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm 

m  10,40   216,21   2.248,58  

23.5 210105 Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante m2  4,32   87,15   376,49  

23.6 200573 
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive 
pintura, conforme projeto padrão SEDU 

m  3,00   168,06   504,18  

23.7 210210 Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm m2  8,25   254,34   2.098,31  

23.8 
Composição 

Preço 
Unitário 

Fornecimento e assentamento de brinquedos infantil tipo carroussel 6 
lugares, confeccionados em estrutura e assento metálico, diâmetro 1,30 m 
pintado com tinta esmalte sintético em faixas coloridas. 

und  1,00   1.075,80   1.075,80  

23.9 
Composição 

Preço 
Unitário 

Fornecimento e assentamento de brinquedos infantil tipo escorregador, 
confeccionados em chapa de metal e estrutura metálica, comprimento 2,00 
m pintado com tinta esmalte sintético em faixas coloridas. 

und  2,00   1.081,76   2.163,52  

23.10 
Composição 

Preço 
Unitário 

Fornecimento e assentamento de brinquedos infantil tipo gangorra duas 
pranchas, confeccionados em estrutura e assento metálico, comprimento 
1,50 m pintado com tinta esmalte sintético em faixas coloridas. 

und  1,00   1.071,93   1.071,93  
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23.11 200326 
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal 

m2  82,03   16,06   1.317,40  

  SUBTOTAL     46.723,04  

24  SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS     

24.1 
CPU                                   

(com insumos 
do IOPES) 

Fechamento com gradil de arame de 05 mm malha de 20 x 5 cm na cor 
verde.tipo GRADILFORT ou equivalente em painel padrão nas dimensões 
de 2,50 x 2,03 m, com montantes fixados em cintamento tipo baldrame de 
concreto armado seção de 20 x 30 cm, incluindo portões. 

m  24,64   716,59   17.656,78  

24.2 200223 Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. Escavação  m3  3,50   169,38   592,83  

24.3 200209 
Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive 
preparo de caixa 

2  51,31   106,12   5.445,02  

24.4 200253 
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, 
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 
exclusive regularização e lastro - (Faixa com 20 cm de largura) 

m2  9,33   65,25   608,78  

24.5 200254 
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, 
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 
exclusive regularização e lastro - (Faixa com 20 cm de largura) 

m2  9,33   65,25   608,78  

24.6 200124 

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, 
esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 
demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e 
areia 

m  86,00   765,36   65.820,96  

24.7 200576 
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 
x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação 

und  1,00   720,07   720,07  

  SUBTOTAL     91.453,22  

25  PINTURA     

25.1  EM PAREDES E TETO     

25.1.1 190103 
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 

m2  2.986,04   16,74   49.986,31  

25.1.2 190117 
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos 

m2  2.986,04   17,13   51.150,87  
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25.2  EM ESQUADRIAS DE MADEIRA     

25.2.1 190302 
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos 

m2  219,17   21,60   4.734,07  

25.3  SOBRE CONCRETO APARENTE     

25.3.1 190203 
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três 
demãos 

m2  4,50   19,69   88,61  

  SUBTOTAL     105.959,85  

26  LIMPEZA FINAL     

26.1 200401 Limpeza geral da obra m2  1.379,70   9,73   13.424,48  

  SUBTOTAL     13.424,48  

27  ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

27.1 312020 Vigia (Leis Sociais =52,25%)(Leis Sociais = 51,04%) mês  18,00   2.022,59   36.406,62  

27.2 312017 Engenheiro Pleno (Leis Sociais = 51,04%) mês  2,95   19.377,69   57.076,09  

27.3 312022 Encarregado De Turma (Incl Ls=51,04%) mês  18,00   3.832,05   68.976,90  

  SUBTOTAL     162.459,61  

       

  VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO     2.840.551,60  

       

Anchieta / ES, 24 de maio de 2018     

       

       

       

   LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME 

   Lorenço Fernandes Azeredo 

   Responsável técnico 
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ANEXO V 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  002/2018 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

REF. : CONCORRÊNCIA PÚBLICA  no 002/2018 

 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pelo presente submetemos à apreciação de V.sas., nossa proposta de preços relativa à Concorrência Pública No ____/2018, 

declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de 

digitação em nossa planilha de quantidades e preços. 

 

Nosso preço total para execução integral dos serviços é de R$ _________ (_____extenso______), conforme detalhado em 

nossa planilha de quantidades e preços. 

 

Declaramos de que nos preços propostos estarão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e 

obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, 

BDI, os quais não acrescentarão ônus para o Órgão contratante; 

 

Declaramos que a validade de nossa proposta é de_________________  (_____________) dias corridos, (este prazo não 

poderá ser inferior a sessenta dias) contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

 

 

Declaramos que ACEITAMOS AS CONDIÇÕES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ____/2018 E, 

CASO SEJAMOS VENCEDORES DA LICITAÇÃO, EXECUTAREMOS OS SERVIÇOS PELOS PREÇOS 

PROPOSTOS E ACEITOS PELO MUNICÍPIO. 

 

Atenciosamente, 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

 (Nome da Proponente) 
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ANEXO VI 

 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA  ___/2018 

 

TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

  

Contrato nº ___/2018 

Processo nº 7801/2018 

Concorrência Pública  nº 002/2018 

 

O Município de Anchieta, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rod. do Sol, nº. 

1620 Vila Residencial Samarco, cidade de Anchieta, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 27.142.694/0001-58, neste ato 

representado por seu representante legal, Sr. ______, inscrito no CPF n.º ______________, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a Sr.(a)  _______________, portador do R.G. nº. 

______ -SSP/__ e inscrito no CPF sob o nº. __________, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Rua: 

___________nº. ___ Bairro: ______________ Cidade: _________  Estado:_________, doravante denominado 

CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos 

do(s) Processo(s) de nº.(s) 7801/2018, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para Construção do Centro Municipal 

de Educação Infantil “CMEI” Tom e Jerry, localizada em Iriri, Município de Anchieta ES, com emprego de mão-de-

obra, materiais e equipamentos. Conforme especificações constantes do Anexo XI e XII.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

 

2.1 – A execução dos serviços objeto da licitação será conforme as necessidades da secretaria requisitante, e de acordo com 

as especificações constantes do Anexo XI do edital. 

 

2.2 - O contrato terá vigência pelo período de 570 (quinhentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data da 

assinatura do contrato na forma da Lei, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo próprio, 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o §1º, do Art. 57 da Lei 

n.º 8.666/93. A prorrogação dependerá da comprovação de ser vantajosa para a Administração, considerando as condições da 

contratação e os preços praticados no mercado na época da prorrogação. 

 

2.3 -  O prazo de execução da obra será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão 

da ordem de início dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

2.4 – A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, através dos servidores 

designados abaixo: 

Fiscal Titular: Bruce de Souza Magnani – CREA-ES 38344/D 

Fiscal Suplente: Matheus Silva Souza-  CREA-ES 045225/D 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

3.1 – A Prefeitura Municipal de Anchieta pagará a Contratada pela prestação do serviço até o valor de R$ _____ 

(___________) de acordo com a proposta comercial homologada. 
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3.2 - No valor do serviço, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas, inclusive 

transporte, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos relacionados ao serviço. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS VALORES 

 

4.1 - O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da data base do orçamento 

preestabelecido no Edital, expressa no ANEXO IV - Planilha de Preços Unitários, na forma da lei.  

O reajuste dos preços contratados só será aplicado aos contratos que possuam prazo de execução igual ou superior a 12 

(doze) meses, incluindo nesta contagem prazos oriundos de aditivos.  

 O preço contratado poderá ser reajustado após um ano da assinatura do presente contrato, na forma da lei, desde o MÊS 

BASE DO PREÇO calculado pela seguinte fórmula:  

  

R = V x [(I1 / I0) - 1 ]   

Onde:  

R= Valor do reajustamento procurado  

V= Valor da parcela a ser reajustada  

I1=IGPM  relativo  ao mês  e  ano  da data base do orçamento a que a proposta se referir  

I0 =IGPM, relativo ao 1º mês do novo período em que deverá se dar o reajuste  

Os atrasos verificados e não justificados, ou cujas justificativas da  

CONTRATADA  não  forem  aceitas  pelo  CONTRATANTE,  não  serão  computados  

para os fins da periodicidade prevista nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento dos serviços executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, 

de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização da CONTRATANTE. 

 

5.2. O pagamento será efetuado por medições mensais e mediante o fornecimento a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA de NOTA FISCAL, dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, do 

relatório de adimplemento de encargos e de toda a documentação discriminada no item 7.34 do Projeto Básico. Estes 

documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos após a respectiva apresentação; 

15.2.1. Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND 

             100 

Onde: 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

N.D. = Número de dias em atraso. 

5.3. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para correção, 

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

corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE; 

 

5.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 

5.5. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 

 

5.6. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que 

concerne à proposta de preço e a habilitação; 

 

5.7. O relatório de adimplemento de encargos deverá ser encaminhado com os elementos especificados no caput do art. 1º da 

Lei nº 5.383/1997. 
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Art. 1º - Os pagamentos devidos pela administração, decorrentes de                     obras e serviços 

contratados nos termos da Lei Federal de número 8.666, de 21 de junho de 1993, só poderão ser 

efetuados após o Contratado apresentar, ao Ordenador de Despesa do Órgão Competente, em 

relatório especificado, os comprovantes de quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

 

Órgão Função Programática Natureza de Despesa Vínculo 

Secretaria de Infraestrutura 

Municipal 
12.365.0111.031  

 

4.4.90.51.99 

 

1.999.0000 

1.119.0001 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES  

 

7.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços, sujeitando-se às 

penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Projeto Básico, que não gerem prejuízo para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANCHIETA; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo 

estabelecido para a execução do objeto; 

c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a 

CONTRATADA: 

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros; 

c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização; 

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços. 

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA: 

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados; 

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados. 

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA por um 

período de  2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto à entrega do objeto contratado ou prestação dos serviços; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, 

incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

7.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993; 

 

7.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Contratante após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia; 

 

7.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a 

conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões de defesa; 

 

7.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 

observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 
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7.6. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos artigos. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

  

8.2 – Se o descumprimento deste Contrato gerar conseqüências graves para o Município de Anchieta, esta poderá, além de 

rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas no Edital. 

CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1- Será exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor global estimado do Contrato; 

 

9.2- A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado e/ou Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, os 

documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; 

 

9.3- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de penalidades e bloqueio dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de garantia; 

 

9.4- No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos relativos à garantia, nos 

mesmos moldes do estabelecido no item 9.2; 

 

9.5- A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 

 

9.6- A garantia contratual deverá ser prorrogada juntamente com a prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. A fiscalização é a atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 

 10.2. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação   da Fiscalização, bem 

como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas pela CONTRATANTE; 

 10.3. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização do objeto contratado não poderá ser 

invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução do(s) serviço(s); 

 10.4. Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete: 

10.4.1. Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, objetivando 

verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, inclusive o 

cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam serviços para 

Prefeitura Municipal de Anchieta; 

   10.4.2. Apontar quaisquer serviços incompatíveis com os padrões técnicos e de qualidade definidos neste 

Projeto Básico; 
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   10.4.2.1. Nos casos descritos acima a CONTRATADA deverá 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; 

   10.4.3. Solicitar ao preposto da CONTRATADA que os empregados estejam sempre usando uniformes, 

crachás de identificação e equipamentos de proteção individual - EPI; 

   10.4.4. Solicitar à CONTRATADA a substituição em até 03 (três) dias úteis de qualquer material ou 

equipamento que apresente defeito durante seu uso; 

   10.4.5. Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA, as irregularidades 

constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das 

penalidades previstas no contrato. 

 10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato serão submetidas à 

apreciação da autoridade superior, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

8.666/1993; 

 10.6. Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no Projeto Básico, Edital e no Contrato, deverão 

ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA; 

 10.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

11.1 – DA CONTRATADA 

 

11.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, uma cópia da via original 

autenticada da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), relativa à execução dos serviços aqui propostos, 

recolhida pelo engenheiro responsável, com base no valor global do contrato, devidamente assinada. 

11.1.2. A execução dos serviços deverá atender a todas as exigências do presente memorial e das normas 

referenciadas. 

11.1.3. A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, conduzindo a 

um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores 

práticas disponíveis. 

11.1.4. As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas da 

ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis. 

11.1.5. As especificações e os memoriais, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e 

em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para 

melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

11.1.6. Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços 

contratados nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, sem ônus para a 

CONTRATANTE, qualquer material ou serviço que não esteja de acordo com as condições estabelecidas no 

presente memorial e bem como não executados a contento. 

11.1.7. Após o término de cada expediente de serviço, a CONTRATADA deverá anotar em diário, o tipo de trabalho 

executado bem como o quantitativo de material ora empregado. 

11.1.8. A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas, 

todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades. 
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11.1.9. Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, correrão 

por conta da CONTRATADA. 

11.1.10. A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por 

todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, 

equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente 

causados serão ressarcidos. 

11.1.11. É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observância e adoção dos equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos 

e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários transeuntes. 

11.1.12. A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança 

durante a execução da obra, estando obrigada a cumprir as exigências determinadas pela administração pública e, em 

particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil. 

11.1.13. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório pelos 

empregados, como capacetes, botas, óculos de segurança, luvas, cintos de segurança, etc. 

11.1.14. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser adequados à finalidade que se destinam. Deverão 

obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na falta dessas ter suas 

características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

11.1.15. Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração nas especificações do material a ser empregado na 

execução do serviço, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou decisão final à 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que, 

eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade do serviço, considerar-se-á que os mesmos 

foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substituição desses 

serviços, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

11.1.16. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da 

contratação, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e tributos de qualquer natureza. 

11.1.17. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.1.18. A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execução 

do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências. 

11.1.19. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 

execução do contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada. 

11.1.20. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus 

funcionários, bem como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e 

securitárias, apresentando a documentação comprobatória à fiscalização da CONTRATANTE para fins de 

pagamento, assim como antes do início dos serviços, sempre que um novo funcionário atuar no objeto da 

contratação, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

11.1.21. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de 

acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

11.1.22. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados no período de execução do serviço. 

11.1.23. A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 

de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

11.1.24. O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato. 

11.1.25. 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 

do serviço ou de materiais empregados. 

11.1.26. No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por escrito, e 

justificar, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de 

dois dias úteis. 

11.1.27. Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização da CONTRATANTE a inspeção ao local dos 

serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
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11.1.28. Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre o 

andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE. 

11.1.29. A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos no local de execução da obra, caso fique 

constatada insuficiência da mesma, a fim de permitir a perfeita execução dos serviços ora contratados. 

7.30. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos 

necessários à execução da obra. 

11.1.31. A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos 

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

11.1.32. A CONTRATADA deverá pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

11.1.33 . A CONTRATADA deverá estar atuando na frente de serviços, num prazo de 48 horas, após comunicação 

formal, a ser emitida pela fiscalização da CONTRATANTE. 

11.1.34. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para a liquidação da despesa, a documentação completa 

que comprove cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação, como encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais: 

11.1.34.1. Documentos fiscais: 

a. Notas Fiscais; 

b. Declaração de Adimplência de Encargos; 

c. Certidão de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

d. Certidão Negativa de débitos trabalhistas; 

e. Certidão de regularidade com o INSS e FGTS; 

f. Certidão de Registro e Quitação do CREA-ES (pessoa física e jurídica); 

g. ART (para o 1º pagamento). 

 

11.1.34.2. Documentos pessoais: 

a. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, onde consta a identificação do 

trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cópia autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado 

(para o 1º pagamento); 

b. Relação dos trabalhadores efetivos; 

c. Relação de substituição de empregados efetivos, se for o caso, constando data da ausência, nome do ausente, nome 

do substituto e motivo; 

d. Cartões de ponto do período, devidamente assinado pelo empregado, devidamente analisados, capeados por 

relatório das inconsistências detectadas apontando o total de horas não trabalhadas no mês, se houver; 

e. Folha de pagamento analítica - específica da obra, uma relação dos efetivos e outra relação dos substitutos; 

f. Contracheques, cópias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos; 

              g. Comprovante de pagamento das contribuições sindicais. 

11.1.34.3. Encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais: 

a. GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade; 

b. Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF); 

c. Comprovante de recolhimento do INSS (GPS); 

d. Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS. 

11.1.34.4. Comprovação de quitação de todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, 

securitárias e sindicais determinadas na Convenção Coletiva de Trabalho da Indústria da Construção Civil no 

Estado do Espírito Santo - 2016/2018.  
 

11.2- DA CONTRATANTE 

 

11.2.1. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao 

cumprimento do Contrato. 

 

11.2.2. Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua execução 

. 
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11.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 

contrato. 

 

11.2.4. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os serviços constantes do objeto contratual. 

 

11.2.5. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no contrato. 

 

11.2.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, 

aos locais de prestação dos serviços. 

 

11.2.7. Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua correção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

12.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

                        

12.1.1 - Unilateralmente pelo Município: 

a) quando houver modificação do propósito ou das especificações para melhor adequação aos seus objetivos finais; 

 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos por lei. 

                            

12.1.2 - Por interesse do Município, devidamente comprovado. 

      

12.1.3 - Por acordo entre as partes: 

 

a)- Quando necessária a modificação do regime de execução da obra/serviço em face da verificação técnica da 

inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 

valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sempre observado o interesse do Município. 

 

c)- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

no serviço, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

d)- Quaisquer tributos ou encargos legais, supervenientes, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à 

revisão destes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

e)- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1-  É vedada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
 

14.1 - Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento ou de sua rescisão, praticados pelo Município de 

Anchieta, cabe recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação de ato. 

 

Parágrafo Único: Da decisão do responsável pelo Município que rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, pedido de 

reconsideração, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO MEIO AMBIENTE 

 

15.1.  A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas de empréstimo ou jazidas 

devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas 

que ainda não possuem licença, a CONTRATADA deverá informar à Secretaria Requisitante, com antecedência, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis;  

 

15.2.  A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de 

trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; 

 

15.3.  A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação da flora e da fauna 

existente, de acordo com a legislação e normas vigentes; 

 

15.4.  A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Anchieta, pela completa desmobilização de 

todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das 

áreas utilizadas, e pela adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;  

 

15.5.  Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração: 

 

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha ocorrido, nos termos definidos pelo 

órgão fiscalizador; 

 

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do disposto neste Contrato. 

 

15.6.  Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta Claúsula, se suportados pelo 

Município de Anchieta, serão descontados dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, 

cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como título executivo extrajudicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO E DO FORNECIMENTO DE MANUAL DE 

USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. 

 

16.1 A contratada deverá apresentar laudos de resistência de todos elementos de concreto pertinentes a execução da 

obra. 

 

16.2. Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá fornecer Manual de Uso, Operação e 

Manutenção do Imóvel, conforme norma ABNT NBR 15575/2013 e ABNT NBR 5674/2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 - O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei Orgânica, contados da data de sua assinatura. 

 

17.2 -  Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Edital. 

  

17.3 - As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa de qualquer outro, 

para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo. 

 

17.4 - E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Anchieta(ES), ___ de ________  de 2018. 
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Fabricio Petri 

Prefeito Municipal de Anchieta 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

Testemunhas: 1- ______________________     2- ______________________ 
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ANEXO VII 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROPONENTE 

 

 

LOCAL E DATA 

 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

REF.  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7801/2018). 

 

DECLARAÇÃO  

 

__________________________(Nome da Empresa), estabelecida à __________(Endereço Completo), devidamente inscrita 

no CNPJ, sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que a proponente tomou conhecimento de 

todas as informações, para o cumprimento das obrigações, e de que examinou o projeto, bem como edital e seus anexos, e 

que conhece todos os aspectos peculiares à execução do serviço de que trata o presente edital, nada podendo futuramente 

alegar para justificar os preços propostos 

 

 

______________________________________________ 

(nome e identificação do representante legal) 
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A N E X O VIII 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA  002/2018 

DECLARAÇÃO FORMAL 

 

 

LOCAL E DATA 

 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

REF.  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº  002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7801/2018). 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

  

 

 

 

 

 Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que as máquinas, equipamentos, instalações e pessoal técnico adequados 

à execução do objeto do certame em referência, elencados no projeto básico, serão disponibilizados adequadamente, 

conforme o cronograma de execução, inclusive sujeitos a vistoria do órgão contratante para sua aceitabilidade sempre que 

necessário. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(nome e identificação do representante legal) 
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ANEXO IX (MODELO) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REFERÊNCIA: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/2018 

 

INDICAÇÃO DOS 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

PELA EXECUÇÂO DO 

SERVIÇO 

 

 

NOME 

 

HABILITAÇÃO 

(Título e nº. CREA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em atendimento ao item 5.1.3 do Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, indicamos os 

profissionais acima para atuarem como responsáveis técnicos do serviço, caso sejamos vencedores da licitação e 

devidamente contratados. 

 

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso quadro técnico e estão 

devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho 

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as Infraestrutura executadas, 

comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.  

 

Em atendimento aos itens 5.1.3.2 alíneas “g” do Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, 

declaramos sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicação como responsáveis técnicos pelo serviço 

objeto da presente licitação. 

 

Declaramos ainda que participaremos permanentemente dos serviços da obra referida e que temos vinculação ao 

quadro técnico da empresa _______________________________________________. 

 

_________________________                            ___________________________ 

Assinatura                                                                     Assinatura 

 

_________________________                            ___________________________ 

Nome /Título/Nº CREA                                        Nome /Título/Nº CREA 

 

 

___________________________________ 

FIRMA LICITANTE/ CNPJ 

 

______________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO E FUNÇÃO : 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

Página 56 de 82 

 

PET Nº 7801/2018 

 

FLS: _______________ 

 

___________________ 

ANEXO X 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

LOCAL E DATA 

 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7801/2018). 

 

DECLARAÇÃO  

 

__________________________(Nome da Empresa), estabelecida à __________(Endereço Completo), 

devidamente inscrita no CNPJ, sob o nº__________________, declara sob pena da lei, que está enquadrada 

como ME ou EPP na Junta Comercial e que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006, e 

que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir ao tratamento 

favorecido e que não se inclui em nenhum das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal.  

 

 

______________________________________________ 

(nome e identificação do representante legal) 
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ANEXO XI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção do Centro Municipal de 

Educação Infantil “CMEI” Tom e Jerry, localizada em Iriri, Município de Anchieta ES, com emprego de mão-de-obra, 

materiais e equipamentos, de acordo com o projeto básico, executivo e memorial descritivo anexo. 

DO OBJETIVO: Contratar empresa visando a Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Tom e Jerry, 

proporcionando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Desde novembro de 2013, quando foi demolido o antigo prédio da CMEI Tom e Jerry, as atividades do presente 

centro de educação estão sendo desenvolvidas no imóvel alugado “ Pousada Iriri”. Como é de conhecimento 

notório, o local não apresenta condições para desenvolvimento de atividades pedagógicas, vez que, não foi 

concebido para tal finalidade. 

 

Com a construção do novo prédio, será possível atender um total de 240 e crianças, sendo 140 em tempo parcial e 

100 em período integral, com o público alvo na faixa etária de 0 a 5 anos. 

 

Insta salutar que a Administração, ao construir um espaço próprio, não será necessário despender recursos públicos 

para pagamento de aluguel. 

Como uns dos pilares da administração é promover a qualidade de vida, segurança e educação para seus habitantes, 

justifica-se a presente contratação para construção do objeto supracitado. 

Considerando a complexidade da execução do objeto, e o fato da Secretaria de Infraestrutura Municipal de Anchieta 

não possuir em seu patrimônio máquinas/equipamentos, materiais e mão de obra qualificada para execução dos 

serviços em tela, justifica-se a necessidade da contratação. 

 

 

Ver memorial descritivo em anexo. 

 

 

 

 

Os serviços constantes do 

objeto deste Projeto 

Básico, serão executados 

na Rua Elpídio Barbosa, 

snº, Iriri, Município de 

Anchieta, Espirito Santo. 

Coordenadas Geográficas:  

Latitude: 20°49'53.09"S  

Longitude: 

40°41'45.26"O 

 

 

 

 

 

3. DAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.2. A execução deverá seguir o memorial técnico, bem como as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e outras aplicáveis. 

 

3.3. A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (ou RRT) referente a execução do serviço deverá ser emitida 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da ordem de serviço. 

 

3.4. Antes de iniciar os serviços, a empresa deverá apresentar à fiscalização do contrato a documentação dos 

funcionários comprovando vínculo empregatício. 

 

3.5. Após a conclusão de cada serviço haverá a conferência pela fiscalização da CONTRATANTE, e um novo 

serviço só poderá ser iniciado após a liberação pela fiscalização, sob pena de, caso não haja tal conferência e 

liberação, a contratada ser obrigada a refazer o serviço. 

 

3.6. O BDI (bonificação de despesas indiretas) adotado na planilha orçamentária de referência (anexa) é de 30,90%, 

conforme resolução SETOP 01/2016. 

 

3.7. O percentual de Encargos Sociais e Complementares de horistas, adotado é de 128,33%. 

 

3.8. A CONTRATADA deverá manter equipe de administração local na obra composta minimamente de: 

 

3.8.1. Engenheiro Civil Pleno: Deverá comparecer à obra no mínimo três dias na semana, permanecendo por no 

mínimo três horas por dia. Obrigatoriamente uma vez por semana haverá uma reunião com a fiscalização para definir 

aspectos relacionados ao andamento da obra. 

 

3.8.2.Encarregado: Deverá acompanhar a realização de todos os serviços permanecendo em tempo integral na obra. 

 

3.8.3. Vigia: Deverá realizar a vigilância patrimonial dos equipamentos e materiais da obra.  

 

 

 

 Modalidade: Concorrência Pública; 

 Tipo: Menor Preço;  

 Regime: Empreitada por Preço Unitário. 

 

 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou compatibilização entre os serviços 

deverá ser realizada por uma mesma empresa, de forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a 

responsabilidade técnica. 

 

 

 

É vedada. 

 

 

 

 

6.1. O pagamento dos serviços executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados 

e aceitos, de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização da CONTRATANTE. 

6.2. As medições dos serviços deverão ser elaboradas mensalmente, sendo a primeira, 30 dias após o início dos 

serviços, não sendo admitidas alterações na periodicidade com o objetivo de adiantar pagamentos ou aumentar os 

quantitativos executados. 

4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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6.3. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos após a respectiva apresentação pela CONTRATADA 

de toda a documentação descrita no item 7.34.  

 

 

 

7.1. A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, uma cópia da via original 

autenticada da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), relativa à execução dos serviços aqui propostos, 

recolhida pelo engenheiro responsável, com base no valor global do contrato, devidamente assinada. 

7.2. A execução dos serviços deverá atender a todas as exigências do presente memorial e das normas referenciadas. 

7.3. A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, conduzindo a um 

ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores 

práticas disponíveis. 

7.4. As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas da 

ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis. 

7.5. As especificações e os memoriais, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em 

todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para 

melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

7.6. Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços 

contratados nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, sem ônus para a 

CONTRATANTE, qualquer material ou serviço que não esteja de acordo com as condições estabelecidas no 

presente memorial e bem como não executados a contento. 

7.7. Após o término de cada expediente de serviço, a CONTRATADA deverá anotar em diário, o tipo de trabalho 

executado bem como o quantitativo de material ora empregado. 

7.8. A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas, 

todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades. 

7.9. Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, correrão por 

conta da CONTRATADA. 

7.10. A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por 

todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, 

equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente 

causados serão ressarcidos. 

7.11. É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observância e adoção dos equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos 

e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários transeuntes. 

7.12. A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança durante a 

execução da obra, estando obrigada a cumprir as exigências determinadas pela administração pública e, em 

particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil. 

7.13. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório pelos 

empregados, como capacetes, botas, óculos de segurança, luvas, cintos de segurança, etc. 

7.14. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser adequados à finalidade que se destinam. Deverão obedecer às 

especificações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na falta dessas ter suas características 

reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

7.15. Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração nas especificações do material a ser empregado na 

execução do serviço, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou decisão final à 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que, 

eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade do serviço, considerar-se-á que os mesmos 

foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substituição desses 

serviços, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

7.16. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da 

contratação, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e tributos de qualquer natureza. 

7.17. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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7.18. A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execução do 

contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências. 

7.19. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução 

do contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada. 

7.20. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus funcionários, 

bem como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e securitárias, 

apresentando a documentação comprobatória à fiscalização da CONTRATANTE para fins de pagamento, assim 

como antes do início dos serviços, sempre que um novo funcionário atuar no objeto da contratação, isentando a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

7.21. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de 

acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

7.22. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados no período de execução do serviço. 

7.23. A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

7.24. O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato. 

7.25. 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 do 

serviço ou de materiais empregados. 

7.26. No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por escrito, e 

justificar, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de 

dois dias úteis. 

7.27. Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização da CONTRATANTE a inspeção ao local dos 

serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

7.28. Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre o 

andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE. 

7.29. A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos no local de execução da obra, caso fique 

constatada insuficiência da mesma, a fim de permitir a perfeita execução dos serviços ora contratados. 

7.30. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos 

necessários à execução da obra. 

7.31. A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, 

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

7.32. A CONTRATADA deverá pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

7.33 . A CONTRATADA deverá estar atuando na frente de serviços, num prazo de 48 horas, após comunicação 

formal, a ser emitida pela fiscalização da CONTRATANTE. 

7.34. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para a liquidação da despesa, a documentação completa 

que comprove cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação, como encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais: 

7.34.1. Documentos fiscais: 

a. Notas Fiscais; 

b. Declaração de Adimplência de Encargos; 

c. Certidão de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

d. Certidão Negativa de débitos trabalhistas; 

e. Certidão de regularidade com o INSS e FGTS; 

f. Certidão de Registro e Quitação do CREA-ES (pessoa física e jurídica); 

g. ART (para o 1º pagamento). 

 

7.34.2. Documentos pessoais: 

a. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, onde consta a identificação do 

trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cópia autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado 

(para o 1º pagamento); 
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b. Relação dos trabalhadores efetivos; 

c. Relação de substituição de empregados efetivos, se for o caso, constando data da ausência, nome do ausente, nome 

do substituto e motivo; 

d. Cartões de ponto do período, devidamente assinado pelo empregado, devidamente analisados, capeados por 

relatório das inconsistências detectadas apontando o total de horas não trabalhadas no mês, se houver; 

e. Folha de pagamento analítica - específica da obra, uma relação dos efetivos e outra relação dos substitutos; 

f. Contracheques, cópias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos; 

              g. Comprovante de pagamento das contribuições sindicais. 

7.34.3. Encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais: 

a. GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade; 

b. Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF); 

c. Comprovante de recolhimento do INSS (GPS); 

d. Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS. 

7.34.4. Comprovação de quitação de todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias e 

sindicais determinadas na Convenção Coletiva de Trabalho da Indústria da Construção Civil no Estado do 

Espírito Santo - 2016/2018.  
 

  

 

8.1. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários ao cumprimento do Contrato. 

8.2. Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua 

execução. 

8.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 

contrato. 

8.4. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os serviços constantes do objeto contratual. 

8.5. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no contrato. 

8.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e 

identificados, aos locais de prestação dos serviços. 

8.7. Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua 

correção. 

 

 

 

9.1. O prazo de execução da obra será de 540 dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de início 

dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro anexo. 

9.2. O prazo de vigência será de 570 dias corridos, contados a partir da assinatura do instrumento contratual. 

9.3. O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 48 horas após ser expedida, pela autoridade competente, 

a ordem de início dos serviços. 

9.4. Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser solicitada e justificada por escrito e aprovada pela autoridade 

competente. 

9.5. Os serviços serão realizados normalmente em dias úteis e, se necessário, nos finais de semana e feriados, no 

horário de 8h às 17h.  

9.6. Os itens que estiverem em desacordo com as condições descritas neste Projeto Básico deverão ser reformulados 

sem ônus para PMA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ocasião em que se realizará nova verificação. 

9.7. No caso da reformulação não ocorrer no prazo previsto estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na 

entrega, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas em contrato. 

9.8. Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situação também será considerada 

quebra de contrato, sujeitando-se a mesma à aplicação das penalidades previstas contratualmente. 

9.9. O serviço será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita do contratado. 

9.10. 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 

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

DO 

SERVIÇO
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adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após a emissão do 

Termo de Recebimento Provisório. 

9.11. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade ético-profissional da CONTRATADA pela 

fiel execução do contrato, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua efetiva utilização.  

9.12. A contratada deverá apresentar laudos de resistência de todos elementos de concreto pertinentes a 

execução da obra. 

9.13. Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá fornecer Manual de Uso, Operação e 

Manutenção do Imóvel, conforme norma ABNT NBR 15575/2013 e ABNT NBR 5674/2012. 

 

 

 

10.1. Da garantia do Objeto: 
10.1.1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, cujo início será contado a partir do recebimento definitivo das 

instalações, para defeito e vícios construtivos, incluindo erros de instalação verificados, mesmo após sua aceitação 

pela Contratante; 

10.1.2. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má 

execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação, e sem ônus para o Contratante; 

10.1.3. A empresa deverá atender as solicitações para conserto, corrigir defeitos apresentados ou efetuar 

substituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos dentro do período de garantia; 

10.2. Da garantia Contratual: 

10.2.1. Será exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato; 

10.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado e/ou Diário Oficial dos Municípios do 

Espírito Santo, os documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; 

10.2.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de penalidades 

e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a 

título de garantia; 

10.2.4. No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos 

relativos à garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 10.2.2; 

10.2.5. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

  

  

 

11.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, através dos servidores 

designados abaixo: 

Fiscal Titular: Bruce de Souza Magnani 

Fiscal Suplente: Matheus Silva de Souza 

 

 

12.1. A fiscalização é a atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 

 12.2. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação   da Fiscalização, bem 

como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas pela CONTRATANTE; 

 12.3. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização do objeto contratado não poderá ser 

invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução do(s) serviço(s); 

10. DA GARANTIA 

11. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
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 12.4. Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete: 

12.4.1. Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, objetivando 

verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, inclusive o 

cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam serviços para 

Prefeitura Municipal de Anchieta; 

   12.4.2. Apontar quaisquer serviços incompatíveis com os padrões técnicos e de qualidade definidos neste 

Projeto Básico; 

   12.4.2.1. Nos casos descritos acima a CONTRATADA deverá 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; 

   12.4.3. Solicitar ao preposto da CONTRATADA que os empregados estejam sempre usando uniformes, 

crachás de identificação e equipamentos de proteção individual - EPI; 

   12.4.4. Solicitar à CONTRATADA a substituição em até 03 (três) dias úteis de qualquer material ou 

equipamento que apresente defeito durante seu uso; 

   12.4.5. Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA, as irregularidades 

constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das 

penalidades previstas no contrato. 

 12.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato serão submetidas à 

apreciação da autoridade superior, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

8.666/1993; 

 12.6. Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no Projeto Básico, Edital e no Contrato, deverão 

ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA; 

 12.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico.  

  

 

13.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços, sujeitando-

se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Projeto Básico, que não gerem prejuízo para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANCHIETA; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo 

estabelecido para a execução do objeto; 

c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a 

CONTRATADA: 

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros; 

c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização; 

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços. 

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA: 

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados; 

13. DAS PENALIDADES 
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d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados. 

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA por um 

período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto à entrega do objeto contratado ou prestação dos serviços; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, 

incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

13.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993; 

13.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Contratante após a devida notificação e o transcurso 

do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

13.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será 

indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e 

o local de entrega das razões de defesa; 

13.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 

observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

13.6. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

  

  

14.1. O pagamento dos serviços executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e 

aceitos, de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização da CONTRATANTE. 

14.2. O pagamento será efetuado por medições mensais e mediante o fornecimento a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ANCHIETA de NOTA FISCAL, dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, do 

relatório de adimplemento de encargos e de toda a documentação discriminada no item 7.34 deste Projeto Básico. Estes 

documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos após a respectiva apresentação; 

14.2.1. Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND 

     100 

Onde: 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

N.D. = Número de dias em atraso. 

14.3. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para 

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

devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE; 

14.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual; 

14.5. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 

14.6. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no 

que concerne à proposta de preço e a habilitação; 

14.7. O relatório de adimplemento de encargos deverá ser encaminhado com os elementos especificados no caput do 

art. 1º da Lei nº 5.383/1997. 

Art. 1º - Os pagamentos devidos pela administração, decorrentes de                     obras e serviços 

contratados nos termos da Lei Federal de número 8.666, de 21 de junho de 1993, só poderão ser 

efetuados após o Contratado apresentar, ao Ordenador de Despesa do Órgão Competente, em 

relatório especificado, os comprovantes de quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

 

14. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15. DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 
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Classificação Funcional: 12.365.0111.031 

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.99 

Fonte de Recursos: 1.199.000. 

Fonte de Recursos: 1.119.0001. 

 

 

 

 

16.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado. 

 16.2. Será vencedora a proposta de menor valor, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste 

Projeto Básico. 

 16.3. Na proposta de preços devem estar incluídas todas as despesas de custos, como transporte, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação. 

 16.4. A proposta de preços deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 16.5. As licitantes deverão apresentar composição de preços unitários de todos os itens componentes da 

planilha orçamentária bem como a composição analítica do BDI e de Encargos Sociais. 

   

 

 

17.1 Capacidade técnico-operacional: 

a) Comprovação de registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa; 

b) Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de características semelhantes ao objeto 

deste projeto básico, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas. A comprovação será feita por 

meio de apresentação de atestados ou certidão de capacidade técnica emitidas por pessoas de direito público ou 

privado. 

b.1). As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, na forma do art. 30, I, 

da Lei Federal n. 8.666/93, são, cumulativamente: 

b.1.1 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente à Dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A, diâmetro de 6,3 mm a 25 mm.  

b.1.2 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente Preparo e aplicação de concreto usinado c/ Fck mínimo de =20MPa. 

b.1.3 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente Aplicação de estacas do tipo Hélice contínua. 

b.1.4 - Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente Fôrma de Chapa de madeira para moldagem de elementos estruturais. 

b.1.5 -- Comprovação de que a licitante seja detentora de no mínimo 01 (um) atestado/certidão acompanhado de 

planilha, referente à Instalações elétricas e com complexidade semelhante ao objeto deste Projeto Básico. 

Justificativa dos Itens B.1.5 - Considerando que a correta execução dos serviços de instalações elétricas, são 

fundamentais para se garantir os requisitos mínimos de segurança e qualidade, visando a proteção tanto do 

patrimônio público, quanto dos usuários, sob esse enfoque, é válido considerar como “parcela de relevância 

técnica”, os serviços em tela. 

 c) A Licitante deverá apresentar declaração formal e relação explícita, sob as penas cabíveis, da disponibilidade para a 

instalação de canteiros de Infraestrutura, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação. 

A exigência com relação a capacidade técnica-operacional deste projeto básico, está alicerçada e pacificada com relação 

a diversos acórdãos do TCU tais como: Acórdão 128/2012 – 2ª câmara, Acórdão 655/2016 plenário, Acórdão 205/2017 e 

Acórdão 10362/2017 – 2ª câmara. 

18.1 Capacidade técnico-profissional: 

16. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

17.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 



 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

Página 66 de 82 

 

PET Nº 7801/2018 

 

FLS: _______________ 

 

___________________ 

a) Comprovação de registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –CAU da região da sede da empresa; 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissionais devidamente reconhecidos pelo 

CREA/CAU, de nível superior, e que sejam detentores de Certidões de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de 

características semelhantes ao objeto deste PROJETO BÁSICO. 

b.1). As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, na forma do art. 30, I, 

da Lei Federal n. 8.666/93, são, cumulativamente: 

b.1.1 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente à Dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A, diâmetro de 6,3 mm a 25 mm.  

b.1.2 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Preparo e aplicação de concreto usinado c/ Fck 

mínimo de =20MPa. 

b.1.3 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Aplicação de estacas do tipo Hélice contínua. 

b.1.4 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 01 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Fôrma de Chapa de madeira para moldagem de 

elementos estruturais. 

b.1.5 - Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução seja detentor de no mínimo 

01 (uma) Certidão de Acervo Técnico acompanhado de planilha, referente Instalações Elétricas em obras 

de edificações com complexidade semelhante ao objeto deste Projeto Básico. 
Justificativa dos Itens B.1.5 - Considerando que a correta execução dos serviços de instalações elétricas, são 

fundamentais para se garantir os requisitos mínimos de segurança e qualidade, visando a proteção tanto do 

patrimônio público, quanto dos usuários, sob esse enfoque, é válido a considerar como “parcelas de relevância 

técnica”, os serviços em tela. 

b.2) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do licitante 

na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da 

apresentação dos documentos de habilitação e proposta, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 

contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado, contrato social ou declaração conforme o caso. 

 b.2.1) O contrato de prestação de serviços ou declaração que se refira à obrigação futura do profissional em 

responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta 

licitação. 

b.3) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional deverá acompanhar a 

execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Projeto Básico. 

b.4) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técnico, podendo 

inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados. 

b.5) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes à obras e/ou serviços em andamento. Também 

não serão aceitos atestado(s) ou CATs (Certidão de Acervo Técnico) de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 

Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

d) Será admitido o somatório de atestados para comprovação de capacidade técnica- operacional da experiência 

anterior da empresa. 
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18.1. O licitante poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o segundo dia útil anterior à data 

fixada para a sessão pública a ser estabelecida edital, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de 

dificuldade existentes para a prestação dos serviços. 

18.2. A visita técnica é de caráter facultativo e será acompanhada pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura 

Municipal, devendo ser agendada previamente pelo telefone (28) 3536-3418, o horário de atendimento será das 

08:00 às 12:00 hs. 

18.3. Considerando a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das 

condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 

decorrência desta Concorrência Pública. 

 

 

Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos na Secretaria de Infraestrutura Municipal de Anchieta, pelo telefone (28) 

3536-3418, com o servidor: Eng. Civil Sérgio Luiz de Carvalho Castro, no horário de 08h às 12hs, de segunda a sexta-feira.  

 

 

Eng. Civil Sérgio Luiz de Carvalho Castro. 

Anchieta, 13/06/2018 

Responsável pela Elaboração do Projeto Básico 

 

              

            Fiscal Titular: Bruce de Souza Magnani. 

Portaria: 003/2018. 

 

Fiscal Suplente: Matheus Silva Souza 

Portaria: 426/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS

 

20.  RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

BÁSICO

 

18.  DA VISITA TÉCNICA 



 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

Página 68 de 82 

 

PET Nº 7801/2018 

 

FLS: _______________ 

 

___________________ 

ANEXO XII 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TOM & JERRY                         

LOCAL:  RUA ELPÍDIO BARBOSA S/N - IRIRI 

 MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 

 

 

 

 

Generalidades:  

Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços a serem utilizados e observados na execução da obra de 

construção da Creche Tom & Jerry situada à Rua Elpídio Barbosa s/n em Iriri - ES.  

A obra deverá ser executada por empresa legalmente habilitada e por profissionais responsáveis técnicos da mesma e que 

deverão estar presentes em todas as fases e etapas importantes da execução dos serviços.  

A Empresa Executante manterá, em obra, um mestre de obras ou encarregado geral, que deverá estar presente para prestar 

quaisquer esclarecimentos necessários ao Engenheiro Fiscal designado pela Prefeitura.  

Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade da empresa  executante, inclusive o fornecimento e o 

preenchimento do Diário de Obras.  

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante. Será 

fixada placa da obra com condições de visualização. 

 

1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Inicialmente deverá ser executado a Instalação do Canteiro de Obras com a mobilização e desmobilização de containers 

locados para barracão de obra, esta locação será por meio de aluguel mensal dentro do período de execução das 

obras/serviços de acordo com o cronograma da mesma que é de 18 meses. 

Os containers atenderão as necessidades de instalações de escritório, refeitório, vestiário, sanitário e almoxarifado, todos com 

as instalações necessárias completas. 

 

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Placa da Obra: 

A placa de identificação da obra será confeccionada nas dimensões de 2,00 x 4,00 m utilizando chapa metálica  fixada em 

pontaletes de madeira 8x8 cm a uma altura de 2,50 m do solo em local visível e deverá conter as seguintes informações: 

Nome e logomarca do município. 

Nome e logomarca do Órgão provedor do recurso financeiro. 
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Nome do empreendimento. 

Indicação do local do empreendimento. 

Valor do empreendimento. 

Prazo de execução do empreendimento. 

Identificação da empresa executora – (Nome e CNPJ) 

Identificação do responsável técnico da empresa executora – (Nome e registro) 

 

Tapume: 

No alinhamento da obra com as ruas deverá ser construído tapume confeccionado de Telha Metálica Ondulada 0,50 mm, 

Branca h = 2,20m, com montagem em estrutura de madeira 8x8 cm, provido de portão de entrada de funcionários e de 

veículos. 

 

Locação: 

A locação da obra se dará por meio de gabarito de madeira, empregando tábuas de 20.0 x 2.5 cm e pontaletes de 8 x 8 cm. 

 

Instalações Provisórias: 

Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro de (3/4"), conforme especificação da CESAN, incluindo tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando o padrão a 25 metros. 

Rede de luz, incluindo padrão de entrada de energia trifásica, cabo de ligação até barracões (containers), quadro de 

distribuição, disjuntor e chave de força (se necessário), considerando 20 metros entre o padrão de entrada e o QDG.  

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incluindo tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25 

metros.   

 

3 - ESCAVAÇÃO E REATERRO 

Escavação:  

A escavação das cavas de fundação será executada de forma manual em material de 1ª categoria, até 1.50 m de profundidade. 

 

Reaterro: 

O reaterro das cavas de fundação deverá ser apiloado, em camadas de 20 cm reduzidas a 14 cm, utilizando maço de 30 kg 

e/ou compactador de placa vibratória tipo DINAPAC. 

Aterro: 

Deverá ser realizado na área interna do piso da edificação em relação o solo e nível do terreno o aterro manual para 

regularização do terreno empregando argila apropriada para o aterro, considerando a cota de altura = + 0,20 m, inclusive 

adensamento hidráulico e fornecimento do material de no máximo de 100 m3. 
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4 - INFRAESTRUTURA 

A infra-estrutura compreende a execução dos blocos de fundação, os arranques dos pilares, o cintamento e a laje de 

piso do pavimento térreo. 

Para execução da fundação da edificação deverá ser feita a mobilização e desmobilização de equipamento (perfuratriz em 

torre metálica para execução de estaca hélice contínua) profundidade máxima de 30 metros, diâmetro de 50 cm, com 

transporte de 51 a 100 km. 

As estacas a serem empregadas nas fundações serão do tipo estacas hélice contínua com diâmetro de 50 cm com 

comprimento total de acima de 15 metros até 30,00 metros por meio de perfuratriz com torque de 170 KN/M. 

A execução das fôrmas para a infra-estrutura será de chapa compensada resinada com 12 mm de espessura, levando-se em 

conta a utilização 3 vezes; incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma. 

As armaduras dos elementos da infra-estrutura empregarão aço CA-50 com diâmetro de 6.3 mm; 8.0 mm; 10.0 mm; 12.5 

mm e 16.0 e CA-60 com diâmetros de 5.0 mm. 

 

O concreto a ser empregado será do tipo estrutural usinado de Fck = 30 MPa - considerando lançamento MANUAL para 

INFRA-ESTRUTURA. 

 

5 - SUPERESTRUTURA 

A super-estrutura compreende a execução dos pilares, vigamentos e lajes do Pavimento térreo, 2º e 3º pavimentos e 

das casas de máquinas e bomba na cobertura.   

A execução das fôrmas para a super-estrutura será de chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, com 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5 x 10cm (incluindo material, corte, montagem, escoras 

em eucalipto e desforma). 

As armaduras dos elementos da super-estrutura empregarão aço CA-50 com diâmetro de 6.3 mm; 8.0 mm; 10.0 mm; 12.5 

mm; 16.0 e 20.0 mm e CA-60 com diâmetros de 5.0 mm. 

O concreto a ser empregado será do tipo estrutural usinado de Fck = 30 MPa - considerando bombeamento até 15,00 metros 

de altura. 

 

6 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Todas as superfícies de estrutura enterrada e em contato com o solo deverão ser impermeabilizadas cm aplicação de tinta 

asfáltica a duas demãos.  

As áreas descobertas e/ou com incidência de concentração de água serão impermeabilizadas com manta asfáltica atendendo a 

NBR 9952, asfalto polimerizado com espessura de 3 mm, reforçada com filme interno de polietileno, sobre base  

regularizada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com espessura mínima de 15 mm, proteção mecânica com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com espessura de 20 mm e juntas dilatação. 
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7 - PAREDES E PAINÉIS 

Todas as paredes internas e externas serão em alvenaria de vedação empregando blocos cerâmicos de 10 furos na medida de 

10x20x20cm, e deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, Tendo as 

espessuras das juntas 12 mm e a espessura das paredes sem revestimento serão com 10 cm. 

Em todos os vãos de portas e janelas deverão ser confeccionados  Vergas e contravergas do tipo reta, de concreto armado  

Fck = 15,0 Mpa com seção de 10 x 5 cm. 

As paredes divisórias dos box de sanitários e chuveiros serão de placas polidas de granito cinza andorinha com 3 cm de 

espessura, fixadas com cantoneira de ferro cromado. 

 

8 - REVESTIMENTO DE PAREDES 

O chapisco das paredes será executado com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3 com 

espessura de 5 mm. 

O emboço das paredes que receberão revestimento cerâmico será executado com   argamassa de cimento, cal hidratada CH1 

e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6 com espessura de 20 mm.  

O reboco das paredes será executado do tipo reboco paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6 com espessura de 25 mm. 

Nos ambientes conforme indicados na memória de cálculo será instalada roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou 

equivalente, nas dimensões de 20 X 1.5 cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7. 

 

Nos ambientes conforme indicados na memória de cálculo serão executados os serviços de revestimento com cerâmica 10 x 

10 cm, referência Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento 

junta plus cinza claro na espessura de 3 mm. 

Nos ambientes conforme indicados na memória de cálculo serão executados os serviços de revestimento com cerâmica 

retificada, acabamento brilhante, dimensões de 32 x 44 cm, referência de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres ou 

equivalente assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte. 

 

9 - REVESTIMENTO DE TETOS 

O chapisco dos tetos será executado com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3 com espessura 

de 5 mm. 

O reboco dos tetos será executado do tipo reboco paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6 com espessura de 25 mm. 

 

10 - PISO INTERNO E EXTERNO 

No pavimento térreo será confeccionado lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural com espessura de 

8 cm. 
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Nas áreas indicadas no projeto de arquitetura e conforme a memória de cálculo         (itens 10.4 e 10.5) deverá ser feita a 

regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 com espessura de 3 cm. 

Os pisos do pavimento térreo, 2º pavimento e 3º pavimento serão de argamassa de alta resistência tipo granilite ou 

equivalente, de qualidade comprovada, com espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1,00 m, na cor natural, 

com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização com espessura de  3.0 cm. 

As rampas de acesso ao 2º e 3º pavimentos serão revestida com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou 

equivalente, inclusive arremate. 

No pátio e na área do bicicletário no pavimento térreo o piso será do tipo cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, 

dimensões 44 x 44 cm, referência de cor IMOLA ICE Biancogres ou equivalente, assentado com argamassa de cimento 

colante, inclusive rejuntamento com cimento branco. 

Na área externa do pavimento térreo será executado a pavimentação com blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente, com espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35 MPa, e deverão ser assentados sobre colchão 

de pó de pedra na espessura de 10 cm. 

11 - COBERTURA 

Na laje do 3º pavimento será executada a estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de 

fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida. 

As telhas serão do tipo onduladas de fibrocimento de 8.0mm de espessura, com cumeeiras e acessórios de fixação. 

A cobertura na área da bomba de incêndio será com telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 

0.43mm, altura mínima de onda 17 mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 200 mm com mínimo de 3 

apoios, e serão assentadas  com utilização de fitas anticorrosivas 

 

12 - RODAPÉ - SOLEIRA E PEITORIL 

Os rodapés serão de granito cinza polido com espessura de 2 cm e altura de 7 cm, assentado com argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco. 

As soleiras para os vãos de portas serão de granito cinza polido com espessura de 2 cm e largura de 15 cm. 

Os peitoris para os vãos de janelas e das bordas das paredes dos solários serão de granito cinza polido com espessura de 2 cm 

e largura de 15 cm. 

 

13 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

O marcos das portas será do tipo aduela, de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm 

de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m / 0,80 x 2,10 m e 0,90 x 2,10 m. 

As portas dos box de sanitários e chuveiros terão as dimensões de 0,60 x 1,60 m  e serão em madeira de lei tipo angelim 

pedra ou equivalente com enchimento em madeira 1a.qualidade na espessura de 30 mm para pintura, completa com 

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito. 
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As portas nas dimensões de 0,70 x 2,10 m / 0,80 x 2,10 m e 0,90 x 2,10 m e serão em madeira de lei tipo angelim pedra ou 

equivalente com enchimento em madeira 1a.qualidade na espessura de 30 mm para pintura, inclusive alizares, dobradiças e 

fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equivalente. 

 

As demais portas nas dimensões de 1,20 x 2,10 m / 1,40 x 2,10 m e 1,80 x 2,10 m serão de duas folhas de abrir e em madeira 

de lei tipo angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira 1a.qualidade na espessura de 30 mm para pintura, 

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equivalente. 

O alçapão de visita à casa de máquinas será de chapa de madeira de lei medindo 60 x 60 cm, completo com dobradiças, 

marco, alizar e fechadura, deverá receber acabamento em emassamento e pintura com tinta esmalte sintética a duas demãos. 

 

14 - ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todas as janelas serão do tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, completa com 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, nas dimensões definidas no projeto de arquitetura. 

As portas do lactário, despensa e cozinha serão de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, completa 

com puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, nas dimensões definidas no projeto de arquitetura. 

Na cozinha com o refeitório será instalado guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, com acabamento em pintura 

com tinta esmalte sintético a duas demãos, marca de referência SUVINI; nas dimensões definidas no projeto de arquitetura. 

Os gradis de proteção indicados no projeto de arquitetura e instalados no 2º e 3º pavimentos serão do tipo padrão SEDU com 

altura de 1,60 m confeccionados em tubo de ferro galvanizado de duas polegadas (2") e barra chata de (11/2"x1/4"), fixados 

no piso/laje. 

15 - VIDROS E ESPELHO 

Os vidros das janelas serão do tipo vidro planos transparentes lisos, com 4 mm de espessura colocada com baguetes de 

plástico. 

Os espelhos para os banheiros nas dimensões de 0,80 x 0,60 m serão na espessura de 4 mm, fixados sobre chapa compensada 

de 10 mm de espessura com moldura de alumínio em perfil (L 3/4"), fixado com parafusos cromados. 

 

16 -  INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA / APARELHOS SANITÁRIOS - METAIS - ACESSÓRIOS E ÁGUAS 

PLUVIAIS 

16.1 - PADRÃO / RESERVATÓRIO / PONTOS / CAIXAS / TUBULAÇÃO 

O padrão de entrada de água será 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, com tubulação, conexões e 

registro.  

O recalque (alimentação do reservatório de água) será com tubo e conexões de PVC rígido soldável marrom com diâmetro 

de 25 mm (3/4"). 

Os reservatórios serão de polietileno com capacidade de 2.000 litros, completos com tampa. 
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O barrilete para as colunas de água será com tubo e conexões de PVC rígido soldável marrom, diâmetro de 85 mm (3"). 

A tubulação de limpeza e extravasor será com tubo e conexões de PVC rígido soldável marrom, diâmetro de 75 mm (2 1/2"). 

Os reservatórios de água serão providos de torneira de torneira de bóia de PVC com diâmetro de 20 mm (3/4”)  e 

adaptadores de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25 mm x 3/4" - 25 mm (3/4") - 40 mm (1 1/4") - 50 mm (1 1/2") 

e 60 mm (2"). 

As colunas de água serão com tubos e conexões de PVC rigido soldável marrom, diâmetro de 32 mm (1") -  40 mm (1 1/4") - 

50 mm (1 1/2") e 60 mm (2"). 

Os registros instalados no barrilete e nas colunas de água serão de metal de gaveta bruto com diâmetro de 25 mm (1") - 32 

mm (11/4") - 40 mm (11/2") -  50 mm (2") e  80 mm (3"), 

Os registros internos das colunas e ramais serão de gaveta com canopla cromada com diâmetro de 20 mm (3/4") - 25 mm 

(1") - 32 mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

Os registros dos chuveiros serão do tipo registro de pressão com canopla cromada com diâmetro de 15 mm (1/2"), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

Serão instalados pontos completos de água fria para lavatório, tanque, pia de cozinha. Pontos completos com registro de 

pressão para chuveiro e caixa de descarga. Pontos completos de torneira de jardim. 

Serão instalados pontos completos para esgoto primário (vaso sanitário) e esgoto secundário (pia lavatório, mictório, tanque, 

bidê, etc...). 

Serão instalados ainda pontos completos para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm com grelha 

em PVC e ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm com grelha em PVC. 

As caixas de inspeção sanitária será confeccionada de alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 x 39 cm, nas dimensões de 60 x 

60 cm e com altura máxima de 1,00 m, com tampa de concreto na espessura de  5 cm, lastro de concreto na espessura de  10 

cm, inclusive revestimento interno com chapisco e reboco impermeabilizado. 

A caixa de gordura do tipo especial será confeccionada de alvenaria de bloco concreto 9 x 19 x 39 cm, nas dimensões de 60 

x 60 cm e altura máxima de 1,00 m, com tampa em concreto na espessura de 5 cm, lastro concreto na espessura de 10 cm, 

revestida internamente com chapisco e reboco impermeabilizado. 

As caixas de areia serão confeccionadas de alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 x 39 cm, nas dimensões de 60 x 60 cm e 

altura máxima de 1,00 m, com tampa em concreto na espessura de 5 cm, lastro concreto na espessura de 10 cm, revestida 

internamente com chapisco e reboco impermeabilizante. 

“As grelhas para captação de águas pluviais terão a largura de 20 cm de ferro redondo de (1/2”0 a cada 3 cm, contorno com 

barra de ferro de (3/4" x 1/8") e caixilho de cantoneira de 91" x 3/16"). 

A rede de esgoto sanitário será com tubos e conexões de PVC rígido soldável branco nos diâmetros de 40 / 50 / 75 e 100 mm 

e deverão ser aterradas com areia quando forem instaladas fora do piso da edificação. 

 

16.2 - APARELHOS SANITÁRIOS / METAIS E ACESSÓRIOS 

Todas as bancadas para pia, lavatórios, balcões e bancadas secas serão de granito cinza polido com espessura de 2 cm. 
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As cubas de pias serão em aço inox nº 02 (dimensões de 560 x 340 x 150 mm), marcas de referência Franke, Strake, 

tramontina, completas com válvula de metal 3 1/2" e sifão cromado 1 x 1/2". 

Os lavatórios serão de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, completos com sifão, 

válvula e engates cromados. 

O lavatório para PNE será de louça branca com coluna suspensa - ref. L51 + CS 1V, cor branca, completo com  sifão, 

válvula e engates cromados. 

No lavatório com cuba de embutir esta será de louça branca redonda com diâmetro de 30 cm, L-41, completa com válvula e 

sifão, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. 

Os vasos sanitários comuns serão do tipo bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada completa com acessórios. 

Os vasos sanitários para criança serão do tipo bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou 

Ideal Standard, completa com tampa e acessórios. 

Os tanques serão de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, completo com válvula de metal e sifão. 

A cuba para panelões na cozinha serão de aço inox 80 x 60 x 40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, 

completo com válvula de metal de (1 1/4”) e sifão cromado de (1 x 1 1/2"). 

Os bebedouros serão do tipo coletivo em aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, completo com válvula 

e sifão, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo. 

As torneiras da pia, dos lavatórios e dos tanques serão do tipo pressão cromada no diâmetro de (1/2"), marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol.  

As torneiras de uso geral (bebedouros) serão do tipo pressão cromada no diâmetro de (3/4”), marcas de referência Fabrimar, 

Deca ou Docol. 

As torneiras de jardim serão do tipo pressão no diâmetro de (3/4”), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

No banheiro de PNE deverá ser instalada válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol. 

As duchas higiênicas serão do tipo manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol. 

Os complementos das louças sanitárias, papeleiras 15 x 15 cm, saboneteiras 15 x 15 cm e cabides de dois ganchos serão de 

louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. 

 

16.3 - ÁGUAS PLUVIAIS 

O projeto prevê sistema de aproveitamento das águas pluviais para ser utilizada na irrigação dos canteiros gramados e na 

limpeza (lavagem de pisos). 

Para tal será instalado sob a rampa no pavimento térreo, dois reservatórios completos de polietileno com capacidade de 1.000 

litros cada. A captação das águas pluviais se dará na laje de cobertura por meio de tubo e conexões de PVC rígido soldável 

marrom com diâmetro de 85 mm (3") conduzidos até aos reservatórios inferiores e que retornará a um reservatório superior 

instalado na laje de cobertura, por meio de bombeamento, empregando bomba centrífuga monofásica 1/2 CV e tubulação de 
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sucção e recalque com tubos e conexões de PVC rígido soldável marrom com diâmetro de 25 mm (3/4") para recalque e de 

diâmetro de 32 mm (1") para sucção. 

 

17 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

17.1 - PADRÃO ENTRADA / CAIXAS / QUADROS / PROTEÇÃO / ELETRODUTOS 

O padrão de entrada de energia elétrica será do tipo trifásico com entrada subterrânea, a 4 fios e carga instalada de 57.001 até 

75.000W, com caixas de passagem para cabos subterrâneos confeccionadas de alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 x 39 

cm, com dimensões internas de 30 x 30 x 50 cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto com 

espessura de 5 cm e lastro de fundo de brita com 5 cm de espessura. 

Serão instaladas nos pavimentos quadros de distribuição de energia, de embutir, em caixa padronizada para 12 divisões 

modulares, 06 divisões modulares e 03 divisões modulares sem barramento, de conformidade com o projeto de instalação 

elétrica. 

Quando de derivação de cabeamento e/ou fiação será instalada caixa de passagem 200 x 200 x 100 mm, em chapa nº 18, com 

tampa parafusada. 

Nos quadros de distribuição conforme definido no projeto de instalação elétrica serão instalados para proteção dos circuitos 

mini-disjuntor monopolar de 10 A; monopolar de 16 A; monopolar de 20 A; monopolar de 25 A; monopolar de 32 A; 

monopolar de 40 A; monopolar de 70 A curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente. 

Serão instalados ainda mini-disjuntor bipolar de 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente e mini-disjuntor tripolar de 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 

GE, Schneider ou equivalente e Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente. 

Para passagem de eletrodutos nos diâmetros de (1 1/4" a 2”) será executado s serviços de abertura e fechamento de rasgos em 

concreto e/ou alvenaria. 

Os eletrodutos de ligação das caixas e prumadas serão do tipo eletroduto flexível corrugado de 25 mm (3/4"); 32 mm (1”) e 

40 mm (11/4”), conforme indicado no projeto de instalação elétrica. 

 

17.2 - PONTOS ELÉTRICOS 

Conforme indicado no projeto de instalação elétrica serão instalados: 

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5 

mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und). 

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5 mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und). 

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio 

isolado PVC de 2.5 mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 
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Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio 

isolado PVC de 6.0 mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio 

isolado PVC de 4.0 mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC 

de 2.5 mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und). 

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio 

isolado PVC de 2.5 mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio 

isolado PVC de 2.5 mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 

isolado PVC de 2.5 mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio 

isolado PVC de 2.5 mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms 

(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (3.3m), 

fio isolado PVC de 2.5 mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und). 

 

18 - APARELHOS ELÉTRICOS 

Conforme indicado no projeto de instalação elétrica serão instalados: 

luminárias de sobrepor completa, corpo chapa de aço pintada na cor branca, refletor, aletas parabólicas alumínio alta pureza 

e refletância, com 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, partida rápida AFP, soquete 

antivibratório ,ref. CAA01-S216 Lumicenter ou equivalente. 

luminárias de sobrepor completa, corpo chapa de aço pintada na cor branca, refletor, aletas parabólicas alumínio alta pureza 

e refletância, com 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V, partida rápida AFP, soquete 

antivibratório ,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou equivalente. 

Arandelas com lâmpada incandescente de 100W. 

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

Tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2". 

Interruptores de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2". 

Interruptores de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2". 

Interruptores de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2". 

Interruptores de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2". 

Tomada coaxial 75 ohms para TV. 
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Chuveiros elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona. 

Ventiladores de teto com base de madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de 

interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade. 

 

19 - INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA 

As instalações de telefone e lógica obedecerão aos pontos estabelecidos no projeto de instalações com colocação de pontos 

telefônicos e de internet na sala de diretoria, secretaria e sala dos professores. A instalação compreenderá a colocação de 

caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200 x 200 x 120 mm, com aterramento com haste de 

terra (5/8" x 2.40 m), cabo de cobre nú 6 mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm; instalação de 

tomada para telefone com conector RJ 11e Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5;  conector RJ 45 macho e fio 

telefônico de 0,6 mm com dois condutores e cabo par trançado CAT 5E. 

 

20 - INSTALAÇÃO DE PARA RAIO 

O Sistema de proteção contra descarga Atmosférica SPDA, obedecerá a norma NBR 5419:2015, compreendendo a 

instalação de pára-raios do tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto decontraventagem com abraçadeira para 3 

estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores com condutor de cobre nú, 

seção de 35 mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto; terminal aéreo em latão (captor), 

com conector e fixação; conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termo-

técnica ou equivalente horizontal 5/16" x 250 mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 

5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente; e por fim, caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, 

marca de referência Termo-técnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro e Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, 

cabo de cobre nu 6 mm2, com caixa de concreto 30 x 30 cm. 

 

21 - INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

O sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico obedecerá a norma NBR 12615 compreendendo a instalação completa 

de todos os equipamentos necessários ao perfeito funcionamento para combate a incêndio. 

Serão instalados na laje de cobertura (3º pavimento) 02 (dois) reservatórios de polietileno com capacidade para 5.000 litros 

cada, completo com todos os acessórios descrito e especificados no projeto. 

Casa de bomba com sistema de bombeamento empregando bomba centrifuga trifásica 3CV com todos acessórios descritos e 

especificados no projeto. 

A tubulação da coluna e ramais de incêndio será com tubo e conexões de aço galvanizado no diâmetro de  65 mm (21/2"). 

No primeiro pavimento ou pavimento térreo será instalado Hhidrante de parede, com abrigo em chapa, 60 x 90 x 17 cm, com 

suporte e mangueira de 20,00 metros de  63 mm, com adaptador de rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão 

regulável, registro globo angular 45º/ 63mm. 
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No segundo pavimento será instalado hidrante de parede, com abrigo em chapa, 70 x 90 x 17 cm, com suporte e mangueira 

de 20,00 metros de 63 mm, com adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 

45º/ 63mm. 

No terceiro pavimento será instalado hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80 x 90 x 17 cm, com suporte e mangueira de 

20,00 metros de 63mm, com adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 

63mm. 

Na área externa e frontal a edificação será instalado hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40 x 60 x 40 cm, 

completo com registro globo angular 90º de 63 mm com adaptador para engate rápido e tampa com corrente. 

Em todos os pavimentos, nos pontos indicados no projeto serão instalados extintor de incêndio portátil de pó químico ABC 

com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação. 

Deverão ser instalados ainda pontos para seta indicativa de saída, com. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que 

assegure um funcionamento mínimo de 1hora, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme 

projeto; placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - seta vertical); ponto para iluminação de emergência completa, inclusive bloco autônomo de 

iluminação 2 x 9 W com tomada universal e acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro. 

 

22 - INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP) 

Na área dos fundos próxima a cozinha será construído um abrigo de gás para 02 (dois) cilindros de 45 Kg cada, em alvenaria 

de bloco de concreto cheio, o abrigo terá as dimensões de 2.10 x 0.85 x 1.50 m, inclusive instalação dos dois cilindros e 

execução de rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros. A tubulação de 

alimentação do fogão será executada com tubo de aço preto sem costura, Classe média diâmetro nominal de 15 mm (1/2”) 

com conexão soldada. 

 

23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 

No sanitário de PNE serão instalados 6 (seis)  de barras de apoio em aço inox com 80 cm de comprimento e (DN 1 1/2”), 

sendo uma em cada lado da porta de entrada  e 04 (quatro) internamente. 

 

Em todas as salas do 2º e 3º pavimentos serão instalados quadro de giz novo, completo nas dimensões de 2,40 x 1,10 m, 

confeccionados em fórmica tipo lousa escolares, inclusive pintura do requadro e porta giz com esmalte sintético. 

 

Os corrimãos instalados nas rampas serão em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de (2") com chumbadores a cada 

1.5m. 

 

Na recepção no pavimento térreo será confeccionado três bancos de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de 

concreto, comprimento de 2,00 m, largura de 45 cm, espessura de 7cm e altura de 45cm; nos sanitários infantis feminino e 
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masculino no 2º e 3º pavimentos serão confeccionados bancos de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de 

concreto, comprimento de 1,10 m, largura de 45 cm, espessura de 7cm e altura de 45cm. 

 

No pavimento térreo, no hall será instalado um quadro de avisos em fórmica lisa brilhante nas dimensões de 1,80 x 1,20 m e 

um quadro de avisos em fórmica lisa brilhante nas dimensões de 1,80 x 1,20 m na sala dos professores. 

 

Na área frontal da edificação e próxima a entrada será instalado um bicicletário com 3,00 metros, confeccionado em tubo de 

ferro galvanizado (diâmetro de 1" e ferro liso 1/2"), com acabamento em pintura, conforme projeto padrão SEDU. 

 

Na despensa serão instalados 6 (seis) prateleiras de Prateleiras em granito cinza andorinha polido com espessura de 2 cm. 

 

Serão instalados ainda conforme local indicado no projeto, equipamentos tipo brinquedos infantis com as seguintes 

características: carrossel de 6 lugares, confeccionados em estrutura e assento metálico, diâmetro de 1,30 m pintado com tinta 

esmalte sintético em faixas coloridas; escorregador, confeccionados em chapa de metal e estrutura metálica, comprimento de 

2,00 m pintado com tinta esmalte sintético em faixas coloridas e gangorra com duas pranchas, confeccionados em estrutura e 

assento metálico, comprimento de 1,50 m pintado com tinta esmalte sintético em faixas coloridas. 

 

Na área frontal e de fundos conforme indicadas no projeto de arquitetura será executado o plantio de grama em placas tipo 

esmeralda, inclusive com fornecimento de terra vegetal para camada de 10 cm. 

 

24 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

No alinhamento frontal da creche em relação a rua será feito o fechamento com gradil de arame de 05 mm malha de 20 x 5 

cm na cor verde.tipo GRADILFORT ou equivalente em painel padrão nas dimensões de 2,50 x 2,03 m, com montantes 

fixados em cintamento tipo baldrame de concreto armado seção de 20 x 30 cm, incluindo portões de entrada. 

 

O passeio (calçada frontal e lateral) terá 1,50 m de largura e será de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8 cm de espessura, inclusive preparo de caixa  e faixa tátil com 40 cm de 

largura de ladrilho hidráulico pastilhado e ranhurado, vermelho, nas dimensões de  20 x 20 cm, e espessura de 1.5 cm, 

assentados com pasta de cimento colante. 

 

O fechamento da edificação da creche será com muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10 x 20 x 20 cm, com pilares a cada 

2 metros, espessura da parede de 10 cm e altura do muro = 2.50 metros, e será todo revestido com chapisco, reboco e pintura 

acrílica a 2 demãos. A construção do muro compreende a execução da estrutura de sustentação com os serviços de escavação 

e reaterro da fundação, confecção das sapatas, dos. Pilares e cintas. 
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Quando do término da obra deverá ser instalada uma placa para inauguração de obra confeccionada em alumínio polido com 

espessura de 4 mm, e dimensões 40 x 50 cm, com gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação em parede da 

edificação. 

25 - PINTURA  

25.1 - EM PAREDES E TETO 

 

Todas as paredes e os tetos serão emassados com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex.e receberão pintura com tinta acrílica, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive 

selador acrílico. 

 

25.2 - EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

Todas as esquadrias de madeira receberão pintura com tinta esmalte sintética, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive aplicação de fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos. 

 

25.3 - SOBRE CONCRETO APARENTE 

Os bancos de concreto aparente receberão pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos. 

 

26 - LIMPEZA FINAL 

Após conclusão da obra deverão ser realizados os serviços de limpeza geral da mesma com remoção de entulhos decorrente 

da execução de obra e de materiais excedentes; com bota fora por meio de caminhão caçamba. Devendo ser ainda executados 

os serviços de ajustes e de retoques que se fizerem necessários. 

27 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A empresa que for executar as obras/serviços referente à construção da Creche Tom & Jerry deverá manter pelo período de 

execução da obra, ou seja, 18 meses conforme o cronograma da mesma, um engenheiro pelo período de 3 horas / dia, um 

encarregado geral em tempo integral 8 hs / dia e um vigia em período noturno 6 hs / noite. 

 

Anchieta / ES, 24 de maio de 2018. 

 

      Lorenço Fernandes Azeredo 

              CAU Nº A 35329 - 9  

             Responsável Técnico 
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ANEXO XIII 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2018 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE 

WWW.ANCHIETA.ES.GOV.BR/TRANSPARENCIA/LICITACAO OU PODERÁ SER SOLICITADO VIA 

CORREIO ELETRÔNICO, NO ENDEREÇO LICITACAOANCHIETA@GMAIL.COM 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:licitacaoanchieta@gmail.com

