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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PET Nº 15045/17
FLS:
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END: ROD DO SOL, Nº 1620, BAIRRO: VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA-ES, CEP: 29.230.000,
TEL 28 – 3536-3358, email: celo.anchietaes@gmail.com

EDITAL CARTA CONVITE Nº 008/2018
EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS.

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 do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o disposto no presente Edital.

O RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DEVERÁ SER ENTREGUE NA SALA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO ENDEREÇO ACIMA, ATÉ ÀS 13HS00MIN DO DIA 24
DE MAIO DE 2018, QUANDO SERÁ DADO INÍCIO À ABERTURA DOS ENVELOPES.

1 - DOS TERMOS DE REFERÊNCIA:

1.1 -Modalidade: CONVITE

1.2 - Tipo de licitação:MENOR PREÇO GLOBAL

1.3 - Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

1.4 - Processo: nº 15045/2017

1.5- As empresas interessadas em participar do certame, e que estiverem devidamente cadastradas no CAGEFAN
(Cadastro de Fornecedores), deverão manifestar seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
data estabelecida para abertura do certame, sendo que o pedido de manifestação de interesse se dará através do
encaminhamento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, através do Protocolo da Prefeitura ou E-mail
licitacaoanchieta@gmail.com. Conforme disposto no art. 22 § 3o da Lei 8.666/93.

1.6- O edital estará disponível no site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico licitacaoanchieta@gmail.com,
ficando obrigadas a acompanhar as publicações no veículo de imprensa oficial, tendo em vista a possibilidade de
alterações e avisos sobre o procedimento.

1.7 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através
do endereço eletrônico licitacaoanchieta@gmail.com. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado
para a realização da sessão pública.

2. DO OBJETO:

2.1 - O objeto do presente Convite é a Contratação de empresa para construção do novo CCZ – (CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES). Conforme especificações dos serviços constantes no Anexo VIII do presente Convite.
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3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:

3.1 – Não poderão participar deste convite as empresas que não contemplam em seu objeto social as atividades objeto da
presente licitação.

3.2 - Não será habilitada nesta Licitação a empresa 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;

3.3 - Poderão participar deste Convite, as empresas que atenderem todas as exigências deste Edital e seus anexos.

3.4 – O presente edital é EXCLUSIVO PARA ME (microempresa), EPP (empresa de pequeno porte) e/ou MEI (micro
empreendedor individual) se submete ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece normais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido às ME- Microempresa e EPP - Empresas de Pequeno Porte.

3.5 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração, sob as penas da Lei, de que
cumprem os requisitos legais para qualificação como micro empresa e empresa de pequeno porte, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido conforme disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de
Dezembro de 2006 (CONFORME ANEXO VI).

*** Caso à empresa não entregue a declaração constante do item “3.6” acima,
entenderemos que ela não deseja valer-se do tratamento diferenciado concedido a
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123/2006.)

3.6 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(CINCO) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

3.8 - A não regularização da documentação no prazo previsto no item 3.8, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

3.10 - Conhecer todas as condições estipuladas no presente edital e apresentar os documentos nele exigidos.

3.11 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio e impedidas por força de Lei.
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3.12- Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a apresentação de documento de
identidade e instrumento público de Procuração ou instrumento particular, devidamente reconhecido firma. Em sendo
sócio da empresa, deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade.

3.13 - Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem entregues na data e
hora estabelecidas no edital.

4 . DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

4.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, sua documentação e
proposta comercial, em 02(dois) envelopes distintos, lacrados, opacos, indevassáveis e rubricados, contendo na parte
externa, além da razão social completa da proponente os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 008/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE

ANCHIETA-ES
END: ROD. DO SOL, N° 1620,

BAIRRO: VILA RESIDENCIAL SAMARCO
CEP: 29.230.000, TEL 28 – 3536-3358

.

ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA COMERCIAL
CONVITE Nº 008/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE

ANCHIETA-ES
END: ROD. DO SOL, N° 1620,

BAIRRO: VILA RESIDENCIAL SAMARCO
CEP: 29.230.000, TEL 28 – 3536-3358

.

4.2 – Todas as folhas da documentação de habilitação deverão ser entregues na ordem sequencial que estão listados no
Capítulo 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 do Município de Anchieta/ES - ES ou por publicação
Oficial.

4.4 – As Licitantes que se fizerem representar no ato de abertura dos Envelopes nº 001 – HABILITAÇÃO e nº 002 -
PROPOSTA COMERCIAL deverão fazê-lo através de um Representante munido de procuração com poderes
específicos para a presente licitação, acompanhada de documentação de identidade do outorgado e de cópia da
investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga bem como, a apresentação
de Carta Credencial conforme modelo do ANEXO I.

4.5 – O não cumprimento do item acima não acarretará em inabilitação do licitante, podendo, se atendidas as exigências
deste Convite, competir em igualdade de condições, porém o representante será mera portadora das referidas propostas
não tendo direito à voz, a voto e a responder pelo mesmo.

5 . DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL:
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*As empresas que apresentarem no envelope de habilitação o CAGEFAN – Cadastro Geral de Fornecedores de
Anchieta-ES estarão dispensadas de apresentar os documentos (certidões), que já tenham sido apresentados a essa
mesma Comissão, desde que as certidões estejam devidamente dentro do prazo de validade.

5.1 - O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO), deverá ser apresentado pelos licitantes, com os
documentos a seguir relacionados:

5.1.2 – 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;

Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão
comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando a Certidão Simplificada
da Junta Comercial, atualizada.

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

5.1.4 - 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;

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

5.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal , da sede da empresa com validade na data da
realização da licitação;

5.1.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- através do endereço eletrônico
http://www.tst.jus.br/certidao.

5.1.8 - 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 a Administração Pública Município
de Anchieta. Conforme modelo descrito no anexo II.

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

5.1.10- Poderá ser apresentado Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

5.1.11 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

5.1.11.1 - 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

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

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

5.1.11.1.2 - Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os seguintes índices:

Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou

maior que 1,00 (um);

a). As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes:

i) Índice de Liquidez Geral:

ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)

Onde:
ILG – Índice de Liquidez Geral;
AC – Ativo Circulante;
RLP – Realizável a Longo Prazo;
PC – Passivo Circulante;
PNC – Passivo Não Circulante;

ii) Índice de Solvência Geral:
ISG = AT

PC + PNC
Onde:
ISG – Índice de Solvência Geral;
AT – Ativo Total;
PC – Passivo Circulante;
PNC – Passivo Não Circulante

iii) Índice de Liquidez Corrente:
ILC = AC

PC
Onde:
ILC – Índice de Liquidez Corrente;
AC – Ativo Circulante;
PC – Passivo Circulante;

5.1.11.1.3 - Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos índices referidos

ACIMA, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2 º e 3º, do

artigo 31, da Lei 8.666/93;
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a) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação,

considerado o valor estimado para o período de 12 meses, conforme determina a Lei 8666/93, admitida a

atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais;

5.1.11.1.4- 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.

5.1.11.1.4.1- 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).

5.1.11.1.5- Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item

também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação

dos documentos relativos à sua matriz.

5.1.11.1.6- A comprovação dos índices referidos no item 5.1.11.1.2, bem como do patrimônio líquido aludido no

item 5.1.11.1.3, deverão se basear nas informações constantes nos documentos listados no item 5.1.11.1.1,

constituindo obrigação exclusiva do licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de

inabilitação.

5.1.11.1.7- Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em língua

portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol ou inglês, desde que

devidamente traduzidos para o português por tradutor juramentado.

5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.1- Comprovação de registro de licitante e inscrição do responsável técnico em Conselho regional de Engenharia

e Agronomia-CREA ou no conselho de arquitetura e urbanismo – CAU, válido na data da habilitação;

5.2.1.1- Se a empresa vencedora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá apresentar no ato da

assinatura do contrato “visto” no CREA-ES e/ou CAU, na forma da Resolução 413/97 do CONFEA.
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5.2.2- Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido

pelo CREA ou CAU, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por

execução de obra de características semelhantes ao objetivo licitado, definidas como: Fornecimento e aplicação de

concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de

perdas já incluído no custo)

5.2.2.1- O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro

permanente do licitante na condição de empregado ou prestador de serviços, devendo ser comprovada sua

vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de

trabalho e previdência social( CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato

social, conforme o caso.

5.2.2.2- O contrato de prestação de serviços que se refira á obrigação futura do profissional em responder

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

licitação.

5.2.2.3- 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 Edital.

5.2.2.4- Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável
Técnico, na execução de todos os serviços discriminados.

5.2.2.5- No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico
todas serão inabilitadas.

5.2.2.6- Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes á obras e/ou serviços em
andamento.

6 - JULGAMENTOS DA HABILITAÇÃO

6.1- O julgamento da habilitação levará em consideração o atendimento das exigências contidas no item 5.1 e 5.2, na
forma do art. 27 da Lei 8.666/93. Caso a Comissão julgue necessário, a seu exclusivo critério poderá suspender a reunião
a fim de que tenha melhores condições para analisar a documentação apresentada, marcando nova data e horário em que
voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos.

6.2 - Os documentos retirados do envelope “HABILITAÇÃO” serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação,
e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame dos mesmos no local.

6.3 - A Comissão Permanente de Licitação verificará a documentação dos envelopes “HABILITAÇÃO” de todas as
empresas licitantes.
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6.4 - O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela Comissão, não impedirá que ela se
realize.

6.5 - O resultado da HABILITAÇÃO será comunicado aos licitantes após o encerramento desta primeira fase dos
trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data, a ser definida pela
Comissão Permanente de Licitação.

6.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação terão o prazo de 05(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 05(cinco) dias úteis, independentemente de requerimento, para regularizar documentação de regularidade fiscal e
trabalhista.

6.7 - Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da HABILITAÇÃO, a
Comissão Especial de Licitação, procederá à verificação das “PROPOSTAS DE PREÇOS” dos licitantes habilitados, que
serão analisadas após o encerramento dos procedimentos relativos àquela fase. Caso contrário será observado os prazos
legais para interposição de recursos.

7.0 – DA PROPOSTA ECONÔMICA

7.1 - A proposta de preços deverá ser entregue datilografada ou digitada em 01 (uma) via, contendo a identificação da
empresa licitante (no mínimo nome, CNPJ e endereço completo), de preferência em papel timbrado da empresa, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo as seguintes informações:

a) Preço total da proposta, em algarismos e por extenso, pelo qual a empresa se compromete a entregar o objeto deste
Convite, conforme modelo (ANEXO V).

b) Orçamento detalhado, de acordo com o ANEXO IV do presente convite. A transcrição dos itens e quantidades
constantes do referido anexo deverá ser feita corretamente, não sendo admitida qualquer alteração.

b.1- Caso haja diferença entre os valores globais do Anexo IV e Anexo V, prevalecerá o valor global que estiver
constando no anexo IV.

c) Os preços unitário e global ofertados, devendo ser cotado em Real, devendo estar neles incluídos, também, todos os
custos de transportes, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos relacionados à aquisição dos materiais.
Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços adquiridos. Nenhuma
reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob qualquer pretexto.

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”.
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e) No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas, como critério de desempate será
obedecido à regra prevista no § 2º do Art. 3º da Lei 8.666/93, e depois caso necessário, será realizado o sorteio para a
escolha do vencedor, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, conforme estabelece o § 2º do art. 45 da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

f) Deverá constar Data, assinatura e identificação do representante legal pela licitante e a Data base, que deverá ser o mês
de apresentação da proposta. Caso não conste a data base na planilha orçamentária será considerada a data que constar no
anexo V.

7.2 - Não será considerada pela Comissão Permanente de Licitação qualquer oferta de vantagem não prevista neste
convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes.

7.3 - 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.

7.4- As licitantes deverão apresentar composição de preços unitários de todos os itens componentes da planilha

orçamentária, bem como a composição analítica do BDI.

7.5- As proponentes deverão apresentar também a planilha orçamentária digitalizada da obra/serviço.

7.6 - Será desclassificada a proposta que apresentar:

a) Preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 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.

b) Proposta com valor unitário manifestamente inexequível, conforme critérios definidos nos parágrafos 1o e 2o , inciso II,
art. 48 da Lei 8.666/93.

c) Qualquer limitação ou condição divergente do presente Convite.

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

8 - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 - A presente licitação é do tipoMENOR PREÇO GLOBAL, sendo que para obtenção da proposta mais vantajosa, o
julgamento far-se-á em conformidade com o inciso I, § 1º, do art. 45 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.
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8.2 - Serão abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos licitantes habilitados, a Comissão Permanente de
Licitação verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do Convite, sendo então estas propostas
rubricadas pela Comissão e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame das mesmas no
local.

8.3 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas às propostas, não cabe desclassificá-los por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.4 - Caso a Comissão Permanente de Licitação, 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.

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

8.6 - 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.

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

8.8 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a contratante 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.

8.9 - 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 Comissão Permanente de Licitação.

8.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao 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.

8.11 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará a ata da reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE
PREÇOS”, da qual constará registro da documentação e propostas recebidas e abertas, as propostas não abertas e
devolvidas, as decisões proferidas no momento e demais ocorrências da reunião.

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

9 - DOS RECURSOS
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9.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos na Lei 8.666/93 com as alterações,
sendo a autoridade superior para o recurso o Prefeito Municipal;

9.2 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, digitados, 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 geral desta Prefeitura, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

10 - DA ADJUDICAÇÃO:

10.1 – O resultado do julgamento da habilitação e da proposta comercial procedido pela Comissão Permanente de
Licitação, serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e adjudicação do objeto da
licitação.

11 – DA NOTA DE EMPENHO, DA ORDEM DE SERVIÇO, DO PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA:

11.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação (ões)
orçamentária(s):

Órgão Função Programática Nat. Despesa Fonte de Recurso

Fundo Municipal de Saúde 01106090352147 44905199000 36040003

11.2- Homologada a licitação, será o licitante vencedor convocado para em até 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato e
receber Nota de Empenho e assinar a Ordem de serviço.

11.3 - O licitante vencedor que, convocado para a assinatura do respectivo instrumento, não o fizer no prazo acima
estabelecido, ficará sujeito às penalidades previstas em lei.

11.4 – A execução dos serviços objeto da licitação será conforme as necessidades da secretaria requisitante, e de acordo
com as especificações constantes do Anexo VIII.

11.5- O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de
emissão da ordem de início dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro anexo.

11.6 – O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias a partir de assinatura do mesmo.
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11.7- O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias consecutivos após ser expedida, pela
autoridade competente, a ordem de início dos serviços.

11.8-- Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade competente.

11.9- A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes que possam realizar serviços durante os finais de semana e
feriados, além dos dias úteis, caso seja necessário para fiel cumprimento do prazo estipulado.

11.10- Os serviços serão realizados normalmente em dias úteis e, se necessário, nos finais de semana e feriados, no
horário de 8h às 17h. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente o cronograma proposto pela PMA, disponibilizando-se,
se for o caso, a estender o horário dos serviços além do expediente normal.

11.11- DA GARANTIA

11.11.1- Da garantia do Objeto:

11.11.1.1- Conforme preconiza o art. 618 do Código Civil Lei 10406/02:

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o emprego de materiais e execução

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos

materiais, como do solo. Parágrafo único: Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não

propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.”

11.11.2- Da garantia Contratual:

11.11.2.1- 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;

11.11.2.2- 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 dos Municípios do Espírito Santo,

os documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; Diário Oficial

11.11.2.3- 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;

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

garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 11.11.2.2;

11.11.2.5- A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações

contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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12 – DO PAGAMENTO

12.1- 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.

12.2- O pagamento será efetuado mediante o fornecimento a PMA de NOTA FISCAL, bem como os documentos de

regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório. Este documentos depois de conferidos e

visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias após a respectiva

apresentação;

12.3- Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos:

V.M = V.F 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.

12.4- - 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;

12.5- A PMA poderá de deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela

CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;

12.6- O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo

expressamente vedada à empresa CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicata por meio da rede bancária ou de

terceiros;

12.7- 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.

13 - DAS PENALIDADES:

13.1- No caso de a CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes

penalidades:

a- Multa;

b- Suspensão do direito de licitar junto a PMA;
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c- Declaração de inidoneidade.

13.2- Será aplicada multa de 0,2% (dois décimo por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se

os serviços no forem realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo

estabelecido a obrigação assumida.

13.3- Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

b- Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

c- Deixar de atender as determinações da fiscalização;

d- Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;

e- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado.

13.4- Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA:

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

b- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

c- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,

venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da

CONTRATADA de reparar os danos causados.

13.5- Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito

de participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua

entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste Convite.

13.6- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir

as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juíza da CONTRATANTE,

independentemente das demais sanções cabíveis.

a- A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,

ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão ao dano efetivo ou potencial.

b- As multas aplicadas deverão ser recolhidas a PMA, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias,

contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do

recurso.

14– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

14.1- Da Contratante:

14.1 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem

necessários ao cumprimento do Contrato.
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14.2 Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua

execução

14.3 -Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento

do contrato.

14.4 - Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os serviços constantes do objeto contratual.

14.5 - Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no contrato.

14.6 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e

identificados, aos locais de prestação dos serviços

14.7 -Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua

correção.

14.2- Da Contratada:

14.2.1- 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.

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

referenciadas.

14.2.3- 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.

14.2.4- As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas

da ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis.

14.2.5- 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.

14.2.6-. 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.

14.2.7- Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá anotar em diário, o tipo de trabalho

executado bem como o quantitativo de material ora empregado.

14.2.8- 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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14.2.9- Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, correrão

por conta da CONTRATADA.

14.2.10- 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.

14.2.11- 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.

14.2.12- A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança

durante a execução da obra, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração

pública e, em particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil.

14.2.13- 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.

14.2.14- 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.

14.2.15- 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 às 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.

14.2.16- 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.

14.2.17- 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.

14.2.18- 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.

14.2.19- 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.

14.2.20- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus

funcionários, bem como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e
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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.

14.2.21- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de

acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

14.2.22- A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao

atendimento dos seus empregados no período de execução do serviço.

14.2.23- 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.

14.2.24- O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato.

14.2.25- 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.

14.2.26- 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.

14.2.27- 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.

14.2.28- Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre

o andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE.

14.2.29- 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.

14.2.30- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos

necessários à execução da obra.

14.2.31- A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

14.2.32- 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.

14.2.33- A CONTRATADA deverá estar atuando na frente de serviços, num prazo de 48 horas, após comunicação

formal, a ser emitida pela fiscalização da CONTRATANTE.
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14.2.34- 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:

14.2.34.1. 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).

14.2.34.2. 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.

14.2.34.3. 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.

14.2.34.4. 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.

14.2.35- Manter durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesse
edital.
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15 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1- Conforme item 2 do Anexo VIII (Projeto Básico)

16- DA SIMILARIDADE

16.1- Todos os equipamentos e materiais citados nas especificações técnicas e na planilha orçamentária, quando

não empregados nas marcas sugeridas, poderão ser substituídos por similares, assim entendidos materiais e

equipamentos das mesmas características e nível de qualidade. Para tanto, a comprovação da similaridade deverá

ser feita pela CONTRATADA e submetida à fiscalização da PMA que, após analisar o produto substituído

apresentado, irá se posicionar a respeito da possível similaridade, liberando ou não o seu emprego nos serviços

contratados.

17- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

17.1- Conforme item 5 do Projeto Básico (Anexo VIII).

18- DA SUBCONTRAÇÃO

18.1- É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto.

19- DA RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1- Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia
e horário, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

19.2- A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PMA e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer irregularidade.

19.3- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.3.1- A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, através
dos servidores designados abaixo:
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Fiscal Titular: Franceila Adolfo.
Matricula 358803.

Fiscal Suplente: Bruce de Souza Magnani.

Matrícula 443801.

20- DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

20.1-O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

20.2- A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra
ou de materiais empregados. No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da PMA poderá exigir, por
escrito, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de
dois dias úteis.

20.3- Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia
e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

21 – DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART

21.1- Conforme item 8 do Projeto Básico (Anexo VIII).

22 – DA VISITA TÉCNICA

22.1- 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.

22.2- 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 17:00 hs.

22.3- 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 deste Convite.

22.4- A visita técnica, quando realizada, deverá ser efetuada por responsável técnico indicado expressamente
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pela empresa, com o acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1- A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste edital.

23.2- 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.

23.3- 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.

23.4- 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.

23.5- Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela comissão, sob pena de desclassificação.

23.6- 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.

23.7- 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.

23.8- 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.

23.9- 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.

23.10- 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.

23.11- 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.

23.12- A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art.
59, da Lei nº. 8.666/93.
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23.13- No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

23.14- 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.

23.15- Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, 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.

23.16- 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.

23.17- Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o foro da cidade de Anchieta/ES, excluindo-
se qualquer outro, por mais especial que seja.

23.18- Os casos não previstos neste edital serão decididos pela comissão.

23.19- Esclarecimentos e informações sobre o projeto básico e arquitetônico poderão ser obtidas na Secretaria de
Infraestrutura Municipal de Anchieta, pelo telefone (28) 3536-3418, com o servidor: Eng. Civil Bernardo Azevedo
Fontan, no horário de 13h às 17hs, de segunda a sexta-feira.

23 – DO EDITAL E ANEXOS.

Fazem parte integrante deste Edital, os Anexos:

 Anexo I - Carta Credencial;
 Anexo II - Declaração de Idoneidade;
 Anexo III - Declaração de Menor;
 Anexo IV – Planilha de Preços;
 Anexo V - Modelo de Proposta;
 Anexo VI – Minuta de contrato;
 Anexo VII - Modelo de Declaração de ME ou EPP.
 Anexo VIII - Projeto Básico
 Anexo IX- Cronograma Financeiro
 Anexo X- Memorial Descritivo.

Anchieta – ES, 15 de maio de 2018.

Renata Santos da Costa
PRESIDENTE DA CPL/PMA
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ANEXO I

CONVITE Nº. 008/2018

CARTA CREDENCIAL
LOCAL E DATA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF. CONVITE nº. 008/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 15045/2017).

Proponente Local e Data

Assunto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________________ vem, pela
presente, informar a V.s.a., que o(s) Sr.(s) _____________________________________ carteira(s) de Identidade nº
_______________________ é/são pessoas designada(s) por nós para acompanhar o CONVITE Nº ___/2018, podendo
para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar enfim o que preciso for para o fiel cumprimento
do presente credenciamento.

Atenciosamente:

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente ___________(Nome da
Proponente)__________.
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ANEXO II

CONVITE Nº 008/2018

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

LOCAL E DATA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF. CONVITE nº. 008/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 15045/2017).

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 a Administração Pública do Município de Anchieta.

______________________________________________
(nome e identificação do representante legal)
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ANEXO III

CONVITE Nº 008/2018

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR

LOCAL E DATA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF. CONVITE nº. 008/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 15045/2017).

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

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

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

...........................................................................................................................................................
Representante legal

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

CONVITE Nº. 008/2018

PLANILHA DE PREÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO
NOVO CCZ (CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA DATA BASE: AGOSTO/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 120 dias %L.Sociais:128,33 - BDI:30,90 - IOPES
LOCAL: ANCHIETA - ES

ITEM CÓD. UND. PREÇO
UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IOPES 10209 Demolição de alvenaria m3 R$ 47,39 30,01 R$ 1.422,17

1.2 IOPES 10501

Locação de obra com gabarito de madeira

m2 R$ 19,43 30,7 R$ 596,50

SUB-TOTAL R$ 2.018,67
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2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 IOPES 10402

Raspagem e limpeza do terreno (manual).

m2 R$ 3,48 30,70 R$ 106,84

2.2 IOPES 20305

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m,
padrão IOPES

m2 R$ 203,12 8 R$ 1.624,96

2.3 IOPES 20350

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm
Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m,
incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/
h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m R$ 137,85 20 R$ 2.757,00
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2.4 IOPES 20703

Barracão para depósito de cimento área de
10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto
de luz, conf. projeto (1 utilização) m2 R$ 345,34 21,8 R$ 7.528,41

SUB-TOTAL R$ 12.017,21

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 IOPES 30101
Escavação manual em material de 1a. categoria,
até 1.50 m de profundidade m3 R$ 45,19 6,18 R$ 279,27

3.2 IOPES 30208

Aterro manual para regularização do terreno em
argila, inclusive adensamento manual e
fornecimento do material (máximo de 100m3) m3 R$ 110,77 39,91 R$ 4.420,83

SUB-TOTAL R$ 4.700,10

4 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
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4.1 IOPES 40238

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm,
levando-se em conta a utilização 3 vezes
(incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desfôrma) m2 R$ 69,17 2,4 R$ 166,01

4.2 IOPES 40240

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO
Fck=25 MPa - considerando lançamento
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo) m3 R$ 445,10 4,18 R$ 1.860,52

4.3 IOPES 40243
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma,
de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a
10.0 mm

kg R$ 7,00 250,8 R$ 1.755,60

SUB-TOTAL R$ 3.782,13

5 SUPER-ESTRUTURA

5.1 IOPES 40320

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto
Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo) m3 R$ 574,47 1,407 R$ 808,28

5.2 IOPES 40328
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma,
de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a
10.0 mm

kg R$ 7,00 84,42 R$ 590,94

SUB-TOTAL R$ 1.399,22
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R$ -

6 LAJES PRÉ-MOLDADAS R$ -

6.1 IOPES 40601

Laje pré-moldada para forro simples revestido,
vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck
=150Kg/cm2 m2 R$ 93,97 12,684 R$ 1.191,92

6.2 IOPES 50606

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 R$ 50,45 57,63 R$ 2.907,43

SUB-TOTAL R$ 4.099,35

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1 IOPES 60101

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,
Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de
batente, nas
dimensões de 0.60 x 2.10 m

und R$ 239,73 1,00 R$ 239,73
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7.2 IOPES 60102

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 R$ 239,73 1,00 R$ 239,73

7.3 IOPES 61302

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 R$ 770,79 1,00 R$ 770,79

7.4 IOPES 61301

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.:0.60 x 2.10 m und R$ 761,81 1,00 R$ 761,81

7.5 IOPES 71702

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor
natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho,
alizar e contramarco, exclusive vidro m2 R$ 395,63 0,42 R$ 166,16
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7.6 IOPES 80102
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de
espessura m2 R$ 103,83 0,42 R$ 43,61

SUB-TOTAL R$ 2.221,83

8 RUFOS E CALHAS

8.1 IOPES 90312
Calha em chapa galvanizada com largura de 40
cm m R$ 108,11 13,3 R$ 1.437,86

SUB-TOTAL R$ 1.437,86

9 REBAIXAMENTOS

9.1 IOPES 110201 Forro de gesso acabamento tipo liso m2 R$ 34,06 12,684 R$ 432,02

SUB-TOTAL R$ 432,02

10 REVESTIMENTO DE PAREDES

10.1 IOPES 120101
Chapisco de argamassa de cimento e areia média
ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm m2 R$ 5,41 311,34 R$ 1.684,35

10.2 IOPES 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 R$ 46,25 139,86 R$ 6.468,53
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10.3 IOPES 120301

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 20 mm m2 R$ 26,85 171,48 R$ 4.604,24

SUB-TOTAL R$ 12.757,11

11 ACABAMENTOS

11.1 IOPES 120201

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

m2 R$ 62,62 171,48 R$ 10.738,08

11.2 LASTRO DE CONTRAPISO

11.2.1 IOPES 130103

Regularização de base p/ revestimento cerâmico,
com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 3cm m2 R$ 18,46 87,38 R$ 1.613,03
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11.2.2 IOPES 130219

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray,
marcas de referência Eliane, Cecrisa ou
Portobello, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento m2 R$ 64,95 65,00 R$ 4.221,75

SUB-TOTAL R$ 16.572,86

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E
FILTROS ANAERÓBIOS

12.1 IOPES 140102

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto,
diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa,
incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto
p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro und R$ 1.474,16 1 R$ 1.474,16

12.2 IOPES 140103

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

und R$ 2.008,63 1 R$ 2.008,63

12.3 IOPES 140701
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de
cozinha, etc...) pt R$ 76,59 5 R$ 382,95
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12.4 IOPES 140702
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de
descarga, etc...) pt R$ 141,21 2 R$ 282,42

12.5 IOPES 140903
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de
100mm incluindo escavação e aterro com areia m R$ 41,91 18 R$ 754,38

12.6 IOPES 141411
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm.
32mm (1"), inclusive conexões m R$ 23,71 10 R$ 237,10

12.7 IOPES 141409
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.
20mm (1/2"), inclusive conexões m R$ 15,13 20 R$ 302,60

12.8 IOPES 141907
Tubo de PVC rígido soldável branco, para
esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões m R$ 34,37 23 R$ 790,51

12.9 IOPES 142107
Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha
PVC und R$ 49,89 8 R$ 399,12

12.10 IOPES 142201
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria,
para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" m R$ 10,14 25 R$ 253,50

12.11 IOPES 170117

Lavatório de louça branca, padrão popular,
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal
Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto
torneira und R$ 182,70 2 R$ 365,40

12.12 IOPES 170116

Vaso sanitário padrão popular completo com
acessórios para ligação, marcas de referência
Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento
plástico und R$ 368,05 1 R$ 368,05
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12.13 IOPES 170118
Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm,
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal
Standard

und R$ 61,84 2 R$ 123,68

12.14 IOPES 170312
Torneira de metal com borda roscável, marcas de
referência Fabrimar, Deca ou Doco und R$ 101,36 2 R$ 202,72

12.15 IOPES 170316

Registro de pressão com canopla cromada diam.
15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar,
Deca ou Docol und R$ 59,13 1 R$ 59,13

SUB-TOTAL R$ 8.004,35

13 APARELHOS ELÉTRICOS

13.1 IOPES 150302
Quadro de distribuição para 06 circuitos,
inclusive disjuntores monopolar und R$ 281,45 1 R$ 281,45

13.2 IOPES 151132
Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de
referência TIGRE m R$ 7,81 45 R$ 351,45

13.3 IOPES 151402
Fio de cobre termoplástico, com isolamento para
750V, seção de 2.5 mm2 m R$ 5,12 70 R$ 358,40

13.4 IOPES 151404
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com
isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 m R$ 7,26 50 R$ 363,00
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13.5 IOPES 151602
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria,
para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" m R$ 15,21 35 R$ 532,35

13.6 IOPES 180101

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W,
completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e
alto fator de potência, soquete antivibratório e
lâmpada fluorescente 20W-127V und R$ 99,04 6 R$ 594,24

13.7 IOPES 180115
Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive
plafonier und R$ 65,08 1 R$ 65,08

13.8 IOPES 180201
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR
14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" und R$ 29,39 10 R$ 293,90

13.9 IOPES 180204
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com
placa 4x2" und R$ 21,83 6 R$ 130,98

SUB-TOTAL R$ 2.970,85

14 PINTURA

14.1 IOPES 190106

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrílico, em paredes e forros, a três demãos m2 R$ 21,82 139,86 R$ 3.051,75

SUB-TOTAL R$ 3.051,75
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VALOR TOTAL DA PLANILHA R$ 75.465,32
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ANEXO V

CONVITE Nº. 008/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CONVITE no 008/2018

OMUNICÍPIO DE ANCHIETA

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.sas. nossa proposta de preços relativa ao CONVITE No 008/2018,
declarando aceitar todas as condições deste edital e 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 que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
marcada no edital para abertura do envelope HABILITAÇÃO.

Atenciosamente,

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



PREFEITURA MUNICIPAL ANCHIETA – ES
CNPJ: 27.142.694/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PET Nº 15045/17
FLS:
ASS:

END: ROD DO SOL, Nº 1620, BAIRRO: VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA-ES, CEP: 29.230.000,
TEL 28 – 3536-3358, email: celo.anchietaes@gmail.com

ANEXO VI

CONVITE Nº 008/2018

MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº. ___/2018
Processo nº. 15045/2017
Convite nº. 008/2018

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. 14.051.123/0001-66,
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) 15045/2017, e de acordo com as
Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para construção no novo CCZ – (CENTRO
DE CONTROLE DE ZOONOSES). Conforme especificações dos serviços constantes no Anexo VIII do
presente Convite.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - Prefeitura Municipal de Anchieta pagará a Contratada pela prestação do serviço até o valor de R$ _____
(___________) de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado na proposta comercial homologada.

2.2 - No valor do serviço, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas,
inclusive transporte, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DOS VALORES

3.1 - O preço contratado é fixo e irreajustável, de acordo com o Art. 28, da Lei nº 9.069 de junho de 1995, com as
alterações complementares dispostas nos artigos 2ºe 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
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4.1- 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.
4.2- O pagamento será efetuado mediante o fornecimento a PMA de NOTA FISCAL, bem como os documentos
de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de
conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias após a
respectiva apresentação;

4.3- Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos:
V.M = V.F 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.
4.4- 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;
4.5- A PMA poderá de deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;
4.6- O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo
expressamente vedada à empresa CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicata por meio da rede bancária
ou de terceiros;
4.7- 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.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Órgão Função Programática Nat. Despesa Fonte de Recurso

Fundo Municipal de Saúde 01106090352147 44905199000 36040003

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1 – A execução dos serviços objeto da licitação será conforme as necessidades da secretaria requisitante, e de
acordo com as especificações constantes do Anexo VIII do edital.

6.2 - O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de assinatura do contrato.

6.2.1 - O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de
emissão da ordem de início dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro anexo.
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6.3 – Os serviços terão início após a emissão da ordem de execução de serviço emitida pela coordenação de compras.

6.4 – A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura
Municipal, através dos servidores designados abaixo:

Fiscal Titular: Franceila Adolfo.
Matricula 358803.

Fiscal Suplente: Bruce de Souza Magnani.

Matrícula 443801.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1- No caso de a CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as
seguintes penalidades:
a- Multa;
b- Suspenção do direito de licitar junto a PMA;
c- Declaração de inidoneidade.

7.2- Será aplicada multa de 0,2% (dois décimo por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de
atraso, se os serviços no forem realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir
dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida.

7.3- Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:
a- Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
b- Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
c- Deixar de atender as determinações da fiscalização;
d- Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;
e- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado.

7.4- Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA:
a- Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30(trinta) dias na execução dos serviços contratados;
b- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;
c- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,

venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da
CONTRATADA de reparar os danos causados.

7.5- Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do
direito de participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja
feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste Convite.

7.6- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juíza da
CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis.
a- A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,

ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão ao dano efetivo ou potencial.
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b- As multas aplicadas deverão ser recolhidas a PMA, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias,
contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do
recurso.

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.

8.2 – Se o descumprimento deste Contrato gerar consequências graves para a Prefeitura Municipal de Anchieta, esta
poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1- Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários
ao cumprimento do contrato;

9.1.2- Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do
contrato;
9.1.3- Designar servidor para fiscalizar e acompanhar os serviços constantes do objeto contratual;
9.1.4- Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no contrato;
9.1.5- A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará por uma comissão designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, após vistoria que comprove a
adequação do objeto, nos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após emissão do Termo de
Recebimento Provisório.

.

9.2- Constituem obrigações da Contratada:

9.2.1- 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.

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

referenciadas.

9.2.3- 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.
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9.2.4- As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas da

ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis.

9.2.5- 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.

9.2.6-. 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.

9.2.7- Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá anotar em diário, o tipo de trabalho

executado bem como o quantitativo de material ora empregado.

9.2.8- A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas,

todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades.

9.2.9- Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, correrão

por conta da CONTRATADA.

9.2.10- 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.

9.2.11- 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.

9.2.12- A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança

durante a execução da obra, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração

pública e, em particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil.

9.2.13- 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.

9.2.14- 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.

9.2.15- 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 às ocorrências
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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.

9.2.16- 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.

9.2.17- 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.

9.2.18- 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.

9.2.19- 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.

9.2.20- 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.

9.2.21- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de

acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

9.2.22- A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao

atendimento dos seus empregados no período de execução do serviço.

9.2.23- 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.

9.2.24- O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato.

9.2.25- 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.

9.2.26- 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.

9.2.27- 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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9.2.28- Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre o

andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE.

9.2.29- 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.

9.2.30- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos

necessários à execução da obra.

9.2.31- A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

9.2.32- 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.

9.2.33- A CONTRATADA deverá estar atuando na frente de serviços, num prazo de 48 horas, após comunicação

formal, a ser emitida pela fiscalização da CONTRATANTE.

9.2.34- 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:

9.2.34.1. 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).

9.2.34.2. 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;
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F. Contracheques, cópias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

G. Comprovante de pagamento das contribuições sindicais.

9.2.34.3. 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.

9.2.34.4. 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.

9.2.35- Manter durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesse
edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1 - 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.

10.1.2 - Por interesse do Município, devidamente comprovado.

10.1.3 - Por acordo entre as partes:

a)- Quando necessária a modificação do regime de execução da obra 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.
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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 PRIMEIRA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

11.1 - Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento ou de sua rescisão, praticados pela Prefeitura
Municipal de Anchieta, cabe recurso no prazo de 02(dois) dias úteis, a contar da intimação de ato.

Parágrafo Único: Da decisão do responsável da Prefeitura que rescindir o presente contrato cabe, inicialmente,
pedido de reconsideração, no prazo de 02(dois) dias úteis, a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei Orgânica, contados da data de sua
assinatura.

12.2 - Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Edital.

12.3 - Este contrato rege-se pela Lei 8.666/93 e nos casos omissos, pela legislação civil vigente.

12.4 - Contrato além de regras aqui prevista, obedecerá aos ditames do edital nº ___/2018.

12.5 - O presente contrato é do tipo menor preço GLOBAL.

12.6 – 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.

12.7 - 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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FABRÍCIO PETRI
Prefeito Municipal de Anchieta
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1- _________________________ 2- ___________________________
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ANEXO VII

CONVITE Nº. 008/2018

DECLARAÇÃO DEME OU EPP

LOCAL E DATA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS

REF. CONVITE nº. 008/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 15045/2017).

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 VIII

CONVITE Nº. 008/2018

PROJETO BÁSICO

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1- Contratação de empresa para construção do novo CCZ – (CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES),
conforme projeto.

2. DA DESCRIÇÃO DO (S) SERVIÇOS (S)

Inicialmente serão feitos os serviços preliminares com a demolição de alvenaria, deixando apenas três salas já

existentes. Após a demolição será feita a locação do canteiro de obra nas dimensões 2.0 x 4.0 m, com barracões

para depósitos de materiais. Será necessária ainda a escavação manual e aterro para a regularização do terreno

em argila.

Na fundação será necessário a utilização de fôrma de chapa compensada resinada, fornecimento e aplicação de

concreto usinado e dobragem e colocação em fôrma, de armadura prescrita na planilha.

O novo centro de zoonose utilizara como cobertura uma laje pré-moldada para forro simples revestido e

alvenaria de blocos cerâmicos. Nas partes de esquadrias serão instaladas portas de madeira de lei nas dimensões

0.70 x 2.10m e 0.60 x 2.10m e báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural para o banheiro.

Será necessária calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.

A construção utilizara rebaixamento com forro de gesso acabamento tipo liso e revestido com chapisco,

emboço e reboco com acabamentos em azulejo branco 15 x 15 cm, com contrapiso em piso cerâmico 45 x 45

cm.

Nas instalações hidrossanitárias serão feitos sumidouros, fossas sépticas e filtros anaeróbios.

A pintura será feita com tinta acrílica, inclusive selador acrílico, em paredes e forros a três demãos.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer

rigorosamente as especificações presentes neste memorial e nos respectivos projetos.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com a remoção dos entulhos e restos de materiais de construção.

3. DA SIMILARIDADE
Todos os equipamentos e materiais citados nas especificações técnicas e na planilha orçamentária, quando não

empregados nas marcas sugeridas, poderão ser substituídos por similares, assim entendidos materiais e
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equipamentos das mesmas características e nível de qualidade. Para tanto, a comprovação da similaridade deverá

ser feita pela CONTRATADA e submetida à fiscalização da PMA que, após analisar o produto substituído

apresentado, irá se posicionar a respeito da possível similaridade, liberando ou não o seu emprego nos serviços

contratados.

4. DA SUBCONTRATAÇÃO
Não se aplica.

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

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- As medições dos serviços deverão ser verificadas, conferidas e liberadas para pagamento, que por sua vez

serão liquidadas em até 30 dias do mês subsequente ao da execução dos serviços.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1- 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.

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

referenciadas.

6.3- 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.

6.4- As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas

da ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis.

6.5- 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.

6.6- 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.
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6.7- Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá anotar em diário, o tipo de trabalho

executado bem como o quantitativo de material ora empregado.

6.8- A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas,

todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades.

6.9- Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, correrão

por conta da CONTRATADA.

6.10- 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.

6.11- 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.

6.12- A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança

durante a execução da obra, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração

pública e, em particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil.

6.13- 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.

6.14- 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.

6.15- 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 às 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.

6.16- 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.

6.17- 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.

6.18- 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.
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6.19- 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.

6.20- 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.

6.21- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de

acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

6.22- A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao

atendimento dos seus empregados no período de execução do serviço.

6.23- 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.

6.24- O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato.

6.25- 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.

6.26- 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.

6.27- 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.

6.28- Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre

o andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE.

6.29- 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.

6.30- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos

necessários à execução da obra.

6.31- A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

6.32- 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.
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6.33- A CONTRATADA deverá estar atuando na frente de serviços, num prazo de 48 horas, após comunicação

formal, a ser emitida pela fiscalização da CONTRATANTE.

6.34- 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:

6.34.1. 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).

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.

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.

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 -
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2016/2018.

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem

necessários ao cumprimento do Contrato.

7.2 Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua

execução

7.3 -Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento

do contrato.

7.4 - Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os serviços constantes do objeto contratual.

7.5 - Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no contrato.

7.6 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e

identificados, aos locais de prestação dos serviços

7.7 -Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua

correção.

7 DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

Será exigida da CONTRATADA a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica- de execução de obras emitida

pelo CREAS-ES – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo.

8 DP PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

9.1 - A contratação faz-se necessária por um período de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da
assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação na forma do art. 57 da lei 8.666/93.

9.2 - O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de
emissão da ordem de início dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro anexo.

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 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias consecutivos após ser expedida, pela

autoridade competente, a ordem de início dos serviços.

9.6 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade competente.
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9.7 - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes que possam realiar serviços durante os finais de semana e

feriados, além dos dias úteis, caso seja necessário par fiel cumprimento do prazo estipulado.

9.8 – Os serviços serão realizados normalmente em dias úteis e, se necessário, nos finais de semana e feriados, no

horário de 8h ás 17h. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente o cronograma proposto pela PMA,

disponibilizando-se, se for o acaso, a estender o horário dos serviços além do expediente normal.

10 DA GARANTIA

Da garantia do Objeto:

Conforme preconiza o art. 618 do Código Civil Lei 10406/02:

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o emprego de materiais e execução

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos

materiais, como do solo. Parágrafo único: Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não

propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.”

Da garantia Contratual:

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;

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 dos Municípios do Espírito Santo, os

documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; Diário Oficial

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;

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;

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

prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11 DA RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO

11.6 Cabe à CONTRATADA permitir à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e horário,

devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.
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11.7 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PMA e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por qualquer irregularidade.

12 DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

12.6 O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

12.7 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em partes, o objeto de contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da

obra ou de materiais empregados.No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da PMA poderá exigir,

por escrito , a substituição de empregados da empresa CONTRATDA, que deverá cumprir a exigência no prazo de

dois dias úteis.

12.8 Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia

e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

13 DAS PENALIDADES

13.6 No caso de a CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as

seguintes penalidades:

a- Multa

b- Suspensão do direito de licitar junto a PMA;

c- Declaração de inidoneidade.

13.7 Será aplicada multa de 0,2% (dois décimo por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de

atraso, se os serviços no forem realiados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do

prazo estabelecido a obrigação assumida.

13.8 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

b- Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

c- Deixar de atender as determinações da fiscalização;

d- Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;

e- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado.
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13.9 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA:

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

b- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

c- Praticar, por ação ou emissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,

venha a causar danos à CONTRATANTE ou a Terceiros, independentemente da obrigação da

CONTRATADA de reparar os danos causados.

13.10 Quanto o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do

direito de participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita

sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste Convite.

13.11 Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juíza da CONTRATANTE,

independentemente das demais sanções cabíveis.

a- A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada

a natureza, a gravidade da falta e a extensão ao dano efetivo ou potencial.

b- As multas aplicadas deverão ser recolhidas a PMA, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias,

contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

14 DA FORMA DE PAGAMENTO

14.6 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.

14.7 O pagamento será efetuado mediante o fornecimento a PMA de NOTA FISCAL, bem como os documentos

de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório. Este documentos depois de

conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30(trinta) dias após a

respectiva apresentação;

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

V.M= V.F X 0,33 X ND

100

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
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N.D. = Número de dias em atraso.

14.8 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA

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

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

14.9 A PMA poderá de deduzir dos pagamentos importâncias que a quaisquer títulos lhe forem devida pela

CONTRATDA, em decorrência de inadimplemento contratual;

14.10 O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo

expressamente vedada à empresa CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicada por meio bancária ou de

terceiros;

14.11 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.

15 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

44905199000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

36040003 – ROYALTIES DO PETROLEO SAUDE

16 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de registro de licitante e inscrição do responsável técnico em Conselho regional de Engenharia e

Agronomia-CREA ou no conselho de arquitetura e urbanismo – CAU, válido na data da habilitação; a.1) Se a

empresa vencedora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do contrato

“visto” no CREA-ES e/ou CAU, na forma da Resolução 413/97 do CONFEA.

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido pelo

CREA ou CAU, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por

execução de obra de características semelhantes ao objetivo licitado, definidas como: Fornecimento e aplicação de

concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de

perdas já incluído no custo)

b.1) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do

licitante na condição de empregado ou prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o

licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência
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social ( CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o

caso.

b.1.1) O contrato de prestação de serviços que se refira á obrigação futura do profissional em responder

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

licitação.

b.2) 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 Edital.

b.3) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técnico, na
execução de todos os serviços discriminados.
b.4) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas serão
inabilitadas.
b.5) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes á obras e/ou serviços em andamento.

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica eleito o foro da cidade de Anchieta para dirimir quaisquer duvidas ou contestações oriundas destes

contratos e que não possam ser resolvidos por meios administrativo renunciando-se expressamente a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

18 DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

18.1 - A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura
Municipal, através dos servidores designados abaixo:

Fiscal Titular: Franceila Adolfo.
Matricula 358803.

Fiscal Suplente: Bruce de Souza Magnani.

Matrícula 443801.

19. DA VISITA TÉCNICA

19.1 - 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.

19.2 - 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
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atendimento será das 08:00 às 17:00 hs.

19.3 - 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 deste Convite.

19.4 - . A visita técnica, quando realizada, deverá ser efetuada por responsável técnico indicado expressamente

pela empresa, com o acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade.

20. DAMODALIDADE DE LICITAÇÃO

 Modalidade: Carta Convite;
 Tipo: Menor Preço;
 Regime: Empreitada por Preço Unitário

21. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

21.1 - O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado.

21.2 - 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.

21.2 - 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.

21.3 - A proposta de preços deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

21.4 - As licitantes deverão apresentar composição de preços unitários de todos os itens componentes da

planilha orçamentária bem como a composição analítica do BDI.

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Responsável pela Elaboração do Projeto Básico
Eng. Civil Bernardo Azevedo Fontan

Fiscal Titular: Franceila Adolfo.
Matricula 358803.

Fiscal Suplente: Bruce de Souza Magnani.

Matrícula 443801.
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ANEXO IX

CONVITE Nº. 008/2018
CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBR
A: 0 DATA BASE: AGOSTO/2017

Cronograma Físico Financeiro

Item Serviços Valor Inc. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04
%

1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ 2.018,67
2,67% R$ 2.018,67

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE
OBRAS R$ 12.017,21

15,92% R$ 12.017,21
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.700,10 6,23% R$ 4.700,10

4 INFRA-ESTRUTURA
(FUNDAÇÃO) R$ 3.782,13

5,01% R$ 3.782,13
5 SUPER-ESTRUTURA R$ 1.399,22 1,85% R$ 1.399,22
6 LAJES PRÉ-MOLDADAS R$ 4.099,35 5,43% R$ 4.099,35
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7 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 2.221,83
2,94% R$ 2.221,83

8 RUFOS E CALHAS R$ 1.437,86 1,91% R$ 1.437,86
9 REBAIXAMENTOS R$ 432,02 0,57% R$ 432,02

10 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 12.757,11
16,90% R$ 3.431,64 R$ 9.325,47

11 ACABAMENTOS R$ 16.572,86 21,96% R$ 9.521,50 R$ 7.051,36

12 INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS R$ 8.004,35

10,61% R$ 8.004,35
13 APARELHOS ELÉTRICOS R$ 2.970,85 3,94% R$ 2.970,85
14 PINTURA R$ 3.051,75 4,04% R$ 3.051,75

VALOR TOTAL R$ 75.465,32 100% R$ 22.518,11 R$ 13.021,92 R$ 18.846,97 R$ 21.078,31
VALOR TOTAL DAS PARCELAS R$ 22.518,11 R$ 35.540,04 R$ 54.387,01 R$ 75.465,32
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ANEXO X

CONVITE Nº. 008/2018
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

LOCAL: ANCHIETA – ES.

CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar, de forma clara, a construção do novo centro de controle de

zoonoses.

Inicialmente serão feitos os serviços preliminares com a demolição de alvenaria, deixando apenas três salas já

existentes. Após a demolição será feita a locação do canteiro de obra nas dimensões 2.0 x 4.0 m, com barracões

para depósitos de materiais. Será necessária ainda a escavação manual e aterro para a regularização do terreno em

argila.

Na fundação será necessário a utilização de fôrma de chapa compensada resinada, fornecimento e aplicação de

concreto usinado e dobragem e colocação em fôrma, de armadura prescrita na planilha.

O novo centro de zoonose utilizara como cobertura uma laje pré-moldada para forro simples revestido e alvenaria

de blocos cerâmicos. Nas partes de esquadrias serão instaladas portas de madeira de lei nas dimensões 0.70 x 2.10m

e 0.60 x 2.10m e báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural para o banheiro.

Será necessária calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.

A construção utilizara rebaixamento com forro de gesso acabamento tipo liso e revestido com chapisco, emboço e

reboco com acabamentos em azulejo branco 15 x 15 cm, com contrapiso em piso cerâmico 45 x 45 cm.

Nas instalações hidrossanitárias serão feitos sumidouros, fossas sépticas e filtros anaeróbios.

A pintura será feita com tinta acrílica, inclusive selador acrílico, em paredes e forros a três demãos.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente

as especificações presentes neste memorial e nos respectivos projetos.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com a remoção dos entulhos e restos de materiais de construção.

Anchieta, 26 de Outubro de 2017.
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