PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
O MUNICÍPIO DE PIÚMA, por seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações, com sede na
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES, torna público a
realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, cuja execução indireta será sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DE MURO DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA NA AV. PREFEITO
JOSÉ DE VARGAS SCHERRER (AVENIDA BEIRA MAR), através da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços, conforme especificações e condições constantes no Processo 5601/2019 e demais
condições estabelecidas neste Edital.
A presente licitação será realizada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
membros, designados pelo Decreto Municipal 1.527/2019, de 15 de fevereiro de 2019,
doravante denominada CPL.
Todos os procedimentos serão regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 2.234/2017 e suas alterações,
e demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1.2 – Tipo de licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
1.3 – Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
1.4 – Processo: nº 5.601/2019
1.5 – Valor Global: R$ 4.619.334,90 (Quatro milhões, seiscentos e dezenove mil e trezentos e
trinta e quatro reais e noventa centavos).
1.6 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De 10h às 10h15m do dia
24 de maio de 2019.
1.7 – Data e horário da abertura dos envelopes: às 10h15m do dia 24 de maio de 2019.
1.5 – Local de realização da licitação: Praça Elizabete Mesada, em frente a Prefeitura Mun. De
Piúma, situada na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, Acaiaca, Piúma-ES.
1.6 – Prazo de vigência e execução: O Prazo de Vigência do Contrato será de 12 meses e o
prazo de Execução serão de 09 (nove) meses a conta da emissão da Ordem de Serviço, em
consonância com o cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado em conformidade
com o art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93.
1.7 – O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar,
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail
cpl@piuma.es.gov.br

e/ou

no

site

da

Prefeitura

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao.
2 – DO OBJETO
2.1 – O objeto da presente Licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA NA AV.
PREFEITO JOSÉ DE VARGAS SCHERRER (AVENIDA BEIRA MAR), na forma descrita no Projeto
Básico anexo ao presente Edital.
2.1.1 – A presente licitação será realizada na modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
2.2 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, ao Presidente da CPL,
responsável

por

esta

licitação,

preferencialmente

no

endereço

eletrônico

cpl@piuma.es.gov.br ou via requerimento escrito protocolado no Protocolo Geral do
Município, até 02 dias úteis anterior à data da abertura fixada no item 1.7.
2.3 – O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar,
devendo os interessados estarem munidos de Pen drive, solicitado através do e-mail
cpl@piuma.es.gov.br

e/ou

no

site

da

Prefeitura

de

Piúma

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atendam às exigências deste
Edital, que não estejam sob processo de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação, e reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si.
3.2 - Não serão habilitadas nesta Licitação as empresas ou pessoa física que esteja
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de
contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com qualquer órgão público ou que se submetam às disposições do art. 9º da Lei
nº 8.666/93.
3.2.1 – A existência de vínculo entre o autor do projeto e a empresa participante de
procedimento licitatório tem expressa vedação no art. 9º, §3º, da Lei 8.666/93, e o
desligamento dos quadros societários pouco antes do lançamento do instrumento
convocatório ou no curso do certame não tem o condão de descaracterizar a ilicitude,
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respondendo o servidor, inclusive, nos termos do disposto nos arts. 18, I e 19, da Lei
9.784/1999, conforme disposto no Acórdão da Segunda Câmara do TCU 9917/2016.
3.3 – A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, ferramentas apropriadas e obedecendo rigorosamente ao projeto
básico e cumprindo as especificações contidas em sua planilha orçamentária, conforme
ANEXO IX.
3.4 - Nenhuma pessoa, mesmo munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa junto ao Município de Piúma, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária
das licitantes representadas.
3.5 - Poderão participar do presente certame quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução do objeto (§ 1º, art. 22 da Lei nº 8.666/93).
4 – DAS FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação, na modalidade de
Concorrência Pública, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão

Dotação

Natureza de
Despesa

Ficha

Fonte

Secretaria Municipal
de Obras e Serviços

000014001.1545100413.086

44905100000

591

19900000

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1 - Conforme previsto no art. 41 § 1º da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima
para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar ou
enviar por e-mail - no endereço cpl@piuma.es.gov.br - o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §
1º do art. 113 da mesma lei.
a)

No caso da impugnante ser Pessoa Jurídica, o instrumento de impugnação deverá
ser acompanhado do contrato social e documentos pessoais do representante legal da
impetrante;
b)
No caso da impugnante ser Pessoa Física, o instrumento de impugnação deverá ser
acompanhado dos documentos pessoais, contendo CPF do impetrante.
5.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura desta Licitação,
sendo que o mesmo não terá efeito de recurso.
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5.3 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
5.4 – As impugnações protocoladas intempestivamente e/ou enviadas por fax, não serão
conhecidas.
6 - DA DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1 – Das 10h00m às 10h15m do dia 24 de maio de 2019 o Presidente da CPL efetuará o
credenciamento e receberá os envelopes (HABILITAÇÃO e PROPOSTA) referentes a esta
Licitação, na sala de Reuniões da CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço
informado no item 1.8.
6.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo
estabelecido neste edital.
6.1.2 – Os envelopes (HABILITAÇÃO e PROPOSTA) serão entregues separadamente ao
Presidente da CPL, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da
razão social completa do proponente e o CNPJ os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
ABERTURA: 24/05/2019
HORÁRIO: 10h00m

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
ABERTURA: 24/05/2019
HORÁRIO: 10h00m

7 – DO CREDENCIAMENTO
7.1 – Para fins de credenciamento junto à CPL, o proponente deverá apresentar:
a) Representante munido de documento que o credencie à participação (Modelo Anexo II) ou
Procuração Particular, todos com firma reconhecida ou Procuração Pública autenticada,
respondendo o mesmo pela representada;
b) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que
poderá ser autenticada no momento do credenciamento, mediante a apresentação do
documento original;
c) Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrados na
Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se
o outorgante do instrumento procuratório que trata o item ‘a’ possui os devidos poderes da
outorga citada;
7.2 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer
ao local, deverá comprovar que tem poderes de representatividade por meio da
apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial
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ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso, juntamente com documento de
identificação original ou autenticado.
7.3 – O credenciamento será realizado no momento da entrega dos envelopes, no mesmo
local da sessão indicado no item 1.8.
7.4 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa participar do certame
e manifestar interesse recursal.
7.5 – No credenciamento o representante do proponente exibirá ao Presidente da CPL o
mesmo documento de identidade previsto no instrumento procuratório (Anexo II), o qual
deverá constar a devida autorização para participar desta Licitação e a responder pelo
proponente, inclusive para transigir, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso,
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do
proponente.
7.6 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de nota ou pelo Presidente da CPL, como também por qualquer
membro desta Comissão, hipótese em que deverá ocorrer até o dia anterior à data marcada
para o credenciamento.
7.7 – Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, credenciamentos e/ou envelopes
apresentados fora dos prazos previstos neste instrumento convocatório.
7.8 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como
documentos de identificação, devidamente autenticados, no credenciamento, isenta o
licitante de apresentá-los no Envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO.
8 - DA PARTICIPAÇÃO
8.1 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.
8.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto.
8.3 - Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação;
8.3.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de Habilitação, certidão emitida pela instância
judicial competente que certifique que a empresa esteja apta econômica e financeiramente a
participar do certame licitatório, nos termos da Lei 8.666/93.
8.4 - Não poderão participar da presente Licitação, as empresas das quais o(a) Servidor(a)
Público(a) da Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico
ou subcontratado.
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8.5 - Também não poderão participar deste certame as empresas suspensas pelo Município
de Piúma-ES, ou declaradas inidôneas por qualquer ente da Administração Pública, ou ainda,
as enquadradas no Artigo 9º da Lei Federal 8.666/93.
8.6 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta.
8.7 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas
que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais
comuns e as que dependam economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a
subsidiem.
8.8 – Poderão participar desta LICITAÇÃO as pessoas jurídicas que:
8.8.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação
constante deste instrumento e seus anexos;
8.8.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
9 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
9.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua documentação
necessária para HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 e sua PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02, em 02
(dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão
social completa da proponente e CNPJ os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de PiúmaES” – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019,
Envelope nº 001 – “HABILITAÇÃO”; Envelope nº 002 – “PROPOSTA COMERCIAL".
9.2 – O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no
item 10 deste Edital, e o Envelope nº 02 – PROPOSTA deverá conter as
informações/documentos exigidos no item 12 deste Edital.
9.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de nota ou pelo Presidente ou qualquer membro da CPL – Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Piúma, hipótese em que deverá ocorrer
o dia que antecede a data marcada para o credenciamento, ou por publicação Oficial.
9.4 – Todas as folhas inseridas no ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO, deverão ser entregues,
preferencialmente, na ordem sequencial listada no item 10.
9.5 – Só será admitida a participação de empresas devidamente credenciada, conforme
disposto no item 07 – DO CREDENCIAMENTO, deste Edital.
10 - DO ENVELOPE DE Nº 01 – HABILITAÇÃO
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10.1 - O ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO, deverá ser apresentado pelos licitantes, contendo
os documentos a seguir relacionados nas seguintes condições:
a) Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na
data estabelecida no item 1.6 deste edital;
b) As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputarse-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição;
c)

A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura de

Piúma-ES poderá deixar de apresentar o exigido no item 10.1.2 letras “b”, “c”, “d” e “e” e
item 10.1.3 letra “a”, desde que os mesmos estejam dentro do prazo de validade;
d) Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial
da empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela
filial.
e)

Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de

cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo Presidente da CPL, como também por
qualquer membro desta Comissão, hipótese em que deverá ocorrer o dia que antecede a
data marcada para o credenciamento.
10.1.1

– HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cédula de Identidade de todos o(s) representante(s) legal(ais) da licitante, definido no ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores devidamente publicado na imprensa
oficial;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
e)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10.1.2

– REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(Cartão do CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal da
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sede da licitante, comprovada através das seguintes certidões negativa, válidas na data
do certame:
b.1) Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o
licitante;
b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o
licitante.
b.4) Certidão de regularidade com a Fazenda do Município de Piúma-ES.
c)

Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

d) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com
validade na data de realização da licitação.
e)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidão).
Observação: Serão aceitas certidões de regularidade fiscal e/ou trabalhista positivas com
efeito de negativa.
10.1.2.1 – Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora
do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à
sua matriz.
10.1.2.2 – Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, desde
que amparadas pela Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, não se exige
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista para fins de habilitação, mas somente
para formalização da contratação, observadas as seguintes regras:
a) A licitante DEVERÁ apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para
efeito de comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista elencados no item 10.1.2,
mesmo que apresentem alguma restrição;
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado, a critério da
Administração, por igual período, contados da apresentação dos documentos, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
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c) A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação
comprobatória de regularidade fiscal e/ou trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
10.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data
fixada para a sessão de abertura da licitação;
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade,
prevalecerá o prazo de validade nela estipulado.
a.2) Será permitida a participação de empresas que se encontrem em processo de
recuperação judicial ou extrajudicial, devendo para tanto ser apresentada certidão
emitida pela instância judicial competente que certifique que a empresa esteja apta
econômica e financeiramente a participação do certame licitatório, nos termo da Lei
8.666/93.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição ou por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
b.1) O balanço das empresas de Sociedade Anônima ou por Ações, deverá ser
apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão
apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e
folha em que cada balanço se acha regularmente transcrito.
c) A comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da
verificação dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG),
de acordo com as fórmulas e condições abaixo:
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a
Longo Prazo) =>1
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1
SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1
c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos
índices referidos na alínea ‘c’ deste item serão INABILITADAS.
d) Os índices relacionados acima deverão ser apurados a partir do balanço patrimonial
referido no item 10.1.3 alínea ‘b’.
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e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de
constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, autenticados
por profissional credenciado.
f) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido não inferior a 10,00% (dez por cento),
em lote único, do valor estimado da contratação, devendo ser comprovado através do
registro da junta comercial do Espirito Santo ou do estado de origem da empresa;
10.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.1.4.1 – CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL
a) Registro e Regularidade da empresa (Pessoa Jurídica) no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da sede da
empresa, válido na data da habilitação;
a.1) Caso a empresa vencedora da licitação esteja sediada em outro Estado, deverá
apresentar no ato da assinatura do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, na forma da Resolução 413/47 –
CONFEA;
b) Comprovação de que o licitante (Pessoa Jurídica) prestou serviço de natureza igual ou
semelhante ao objeto licitado. A comprovação será feita por meio de apresentação de no
mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica pública e/ou privada, devidamente
assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou com o carimbo do órgão tomador
do serviço, que ateste a capacidade da licitante em prestar serviço compatível com o objeto
desta licitação;
b.1) Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. Bombeável)
b.2) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa,
diâmetro de 12.5 a 25.0mm
b.3) Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte
a) Declaração de Disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos para a execução dos
serviços;
b) Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da
presente licitação, conforme ANEXO, a saber:
d.1) A indicação deverá conter campo específico com o aceite do(s) Responsável(is)
Técnico(s) indicado(s) acima pela empresa.
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10.1.4.2- Qualificação Técnica Profissional
a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado pela licitante no Conselho Regional
de Engenharia, Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da
região da sede da empresa, para acompanhamento de todos os serviços objeto desta
licitação;
b) Comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, profissional(ais)
devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nível superior, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s)
da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execução
dos serviços de maior relevância e valor significativo, conforme discriminado abaixo;
b.1) Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. Bombeável)
b.2) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa,
diâmetro de 12.5 a 25.0mm
b.3) Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte
b.4) Reaterro de Cavas c/compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas
b.5) Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
b.6) Pavimentação com blocos de concreto (35 Mpa), esp.= 06cm, sobre colchão de
areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (Vermelho
Ciclovia)
c) Cópia autenticada do Registro ou Inscrição do Responsável Técnico descrito na alínea “a”
e/ou “a.1” no Conselho Competente da região da sede da empresa, válido na data da
habilitação;
d) Quando da assinatura do contrato, no caso do responsável técnico possuir Registro no
CREA de outro estado, será necessário a apresentação do visto do CREA- ES, na forma da
Resolução 413/47 – CONFEA;
e) O profissional descrito na alínea “a” e/ou “a.1” poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do
quadro permanente da empresa proponente, na condição de empregado, responsável técnico
ou por contrato de prestação de serviço, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculação com a empresa;
e.1) Entende-se como Profissional Técnico pertencente ao quadro permanente da
empresa: Empregado, Contratado, Sócio, Diretor ou Responsável Técnico. A Comprovação de
vinculação do profissional permanente ao quadro técnico se fará da seguinte forma:
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I) Empregado - Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
ou do Livro/Ficha de Registro de Empregado;
II) Contratado - Contrato particular firmado com a empresa proponente, com firma
reconhecida das assinaturas;
III) Sócio - Cópia do Contrato Social devidamente registrado;
IV) Diretor - Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa individual ou
sociedade limitada, ou Cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando
de sociedade anônima.
V) Responsável Técnico: Cópia de Certidão emitida por CREA da sede ou filial da
licitante onde conste(m) o(s) profissional(ais) como Responsável(eis) Técnico(s) da
proponente;
f) Não serão aceitos atestado(s) ou CAT(s) de Projeto, Fiscalização, Gerenciamento, Controle
Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.
10.2- DA VISITA TÉCNICA:
10.2.1 - É facultado ao licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados,
que poderá ser realizada mediante solicitação diretamente à Secretaria Municipal de Obras
(SEMOS - Engenharia), por meio do telefone (28) 3520-1226 ou pelo e-mail:
servicos@piuma.es.gov.br. As visitas poderão ser agendadas para os dias úteis (segunda a
sexta) até 2 (dois) dias anteriores a data de credenciamento e entrega dos envelopes prevista
no item 1.6, no horário de 08:00h às 11:30h e de 12:30h às 16:30h. A Servidora da Secretaria
Municipal de Obras (SEMOS) Poliana C. Quintino conduzirá o(s) representante(s) da(s)
empresa(s) aos locais onde serão executados os serviços.
10.2.2 – Caso a empresa solicite a visita técnica, esta deverá ser feita, preferencialmente, por
um técnico (Engenheiro) devido à sua capacidade técnica de mensurar de forma mais real as
particularidades para a execução dos serviços.
10.2.3 – Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação
técnica, apresentar Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais, para o cumprimento das obrigações, bem como do edital e seus
ANEXOS, e que conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços de que trata
o presente edital, nada podendo futuramente alegar para justificar os preços propostos,
devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa. (ANEXO VI).
10.3 – DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADA:
10.3.1 – Os licitantes que desejarem usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar
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nº. 123/2006 e suas alterações, e reproduzidos neste edital deverão invocar a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte e apresentar os seguintes documentos:
a) Declaração de condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual conforme (ANEXO VII), juntamente com a Certidão Simplificada da
Junta Comercial com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias anterior à data de
realização da sessão definida no item 1.6.
10.3.2

– A ausência da Declaração acompanhada da certidão, conforme descrito na alínea

“a” do item 10.3.1 solicitado acima, neste momento, ensejará na impossibilidade da
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual de utilizar-se
das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações.
10.4 - OUTROS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS:
a) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no ANEXO III;
b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes, conforme modelo descrito no
ANEXO III;
c) Declaração do licitante de inexistência de débito perante o Município de Piúma-ES,
conforme modelo descrito no ANEXO III;
d) 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 do Município de Piúma, conforme modelo
descrito no ANEXO III.
Obs.: As declarações de que tratam as alíneas “a”, "b", "c" e "d" do item 10.4 podem ser
entregues em apenas um documento (conforme modelo do Anexo III), ou individualmente.
11 – DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1 – Às 10h15m do dia 24 de maio de 2019, será aberta a sessão pelo Presidente da
CPL, no local indicado no item 1.8 deste Edital, onde Comissão Permanente de Licitação
(CPL), após o CREDENCIAMENTO, e recebido dos representantes das licitantes,
devidamente credenciados, dos ENVELOPES Nº 01 - HABILITAÇÃO e Nº 02 - PROPOSTA,
juntamente com o seu documento de identificação pessoal, procederá primeiramente à
abertura dos ENVELOPES DE Nº 01 - HABILITAÇÃO.
11.2 - Iniciados os trabalhos de habilitação, não caberá desistência de propostas de
preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
11.3 - Aberto o ENVELOPE DE Nº 01 - HABILITAÇÃO, sua documentação será examinada e
rubricada pelos membros da CPL. Feito isto, todos os documentos relativos a cada um dos
proponentes serão oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos
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uns dos outros.
11.3.1 – Neste momento a CPL poderá proceder a verificação da documentação e
proferir decisão quanto a habilitação ou inabilitação, ou franquear a palavra aos
licitantes, e a seguir, consultar cada um deles, a respeito das inabilitações e habilitações
preliminarmente feitas pela CPL, ou se for o caso a existência de algum questionamento
a fazer sobre a documentação de habilitação.
11.4 - Caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a
reunião a fim de que tenha melhores condições para analisar os documentos de habilitação
apresentados, marcando nova data e horário em que voltará a se reunir para dar
continuidade aos trabalhos, ou definindo em ata que a nova data será divulgada no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo e/ou por outro meio de comunicação.
11.5 - O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela
Comissão, não impedirá que ela se realize.
11.6 - É facultada à CPL 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.
11.7 - Será inabilitada a licitante que:
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 10 deste
Edital;
b) Afrontar qualquer condição editalícia;
c)

Descumprir as exigências contidas no item 10 deste Edital;

11.8 - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo
motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos
falsos.
11.9 – Poderá ocorrer desclassificação ou inabilitação em qualquer fase, se porventura a CPL
vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou
que desabonem a idoneidade do proponente.
11.10 - O resultado do julgamento da fase de habilitação será comunicado aos licitantes
após o encerramento desta fase dos trabalhos, através da sua publicação Oficial e/ou por
outro meio de comunicação ou na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou
em nova data, a ser definida pela CPL.
11.11 - Só poderão assinar a ata e rubricar documentos os representantes credenciados
pelo Licitante.

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

11.12 - Serão devolvidos inviolados os ENVELOPES DE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL das
proponentes que não forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposição de
Recurso, ou caso tenha havido desistência expressa, ou após sua denegação.
12 – DO ENVELOPE DE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
12.1 - A proposta de preços deverá ser entregue digitada em 01 (uma) via, contendo a
identificação da empresa licitante (no mínimo nome e CNPJ), datada, assinada por seu
representante legal, de preferência em papel timbrado da empresa ou carimbada, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter as seguintes informações
inseridas dentro do ENVELOPE DE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS:
a) Preço total, em algarismos e por extenso, pelo qual a empresa se compromete a executar
os serviços objeto desta Concorrência Pública (ANEXO VIII);
b) Orçamento detalhado, de acordo com a Planilha de Orçamento e Cronograma FísicoFinanceiro anexos ao presente edital (ANEXO IX e X), sendo 1 (uma) via digitada e 1 (uma) via
em mídia digital (CD/DVD), ambas contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo
nome e CNPJ), datada, assinada por seu representante legal, de preferência em papel
timbrado da empresa ou carimbada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. A
transcrição dos itens e quantidades constantes da referida planilha e cronograma deverá
ser feita corretamente, não sendo admitida qualquer alteração;
c) Planilhas de Composição do Custo Unitário (ANEXO XII) de cada serviço descrito na
Planilha Orçamentária, conforme ANEXOS IX e XI;
d) Declaração que aceita as condições do edital e preços propostos para execução dos
serviços, conforme modelo ANEXO IV.
12.2 – Os preços unitários ofertados, expressos em Real (R$), com duas casas decimais,
deverão compreender todas as despesas, inclusive com materiais, equipamentos, mão de
obra com os respectivos encargos sociais e administrativos, sinalização, consumo de água e
energia elétrica, combustíveis, material de expediente, depreciação de equipamentos, lucro,
etc. Deverão estar neles incluídos, também, todos os custos de transportes, taxas, impostos,
embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao fornecimento dos bens,
inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para
pagar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada,
sob qualquer pretexto;
12.3 – As proponentes serão obrigadas a fornecer proposta para todos os itens indicados pelo
Município e constantes na Planilha de Orçamento, sob pena de desclassificação;
12.4 – O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data marcada para abertura do ENVELOPE DE Nº 01 - HABILITAÇÃO;
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12.4.1 - As propostas apresentadas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias serão
desclassificadas pelo Presidente da CPL.
12.5 – A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro deverão conter a(s)
assinatura(s) do(s) técnico(s) responsável(eis) – indicado(s) pela empresa no ANEXO V;
12.6 – O Prazo de Execução será de acordo com o previsto no item 1.9 do edital e no
cronograma físico financeiro, devendo os serviços constantes da planilha orçamentária que
integra o ANEXO IX, serem executados mediante emissão de ordem de serviço emitida
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
13 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
13.1 - Serão abertos os ENVELOPES DE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, dos licitantes
habilitados, e a CPL verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital,
sendo então as propostas rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e em seguida
pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame das mesmas no local.
13.2 – Neste momento a CPL poderá proceder a verificação das propostas apresentadas, e
caso a Comissão julgue conveniente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a
fim de que tenha melhores condições para analisar as propostas apresentadas, marcando
nova data e horário em que voltará a se reunir para dar continuidade aos trabalhos, ou
definindo em ata que a nova data será divulgada através de Publicação Oficial e/ou outro
meio de comunicação.
13.3 - A CPL promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com
a planilha do ANEXO IX.
13.4 - Não serão consideradas pela Comissão Permanente de Licitação qualquer oferta de
vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido,
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
13.5 - Será desclassificada a proposta que apresentar:
a) Preço unitário superior ao preço unitário do orçamento base do Município constante
do ANEXO IX e XII;
b) Valor total da proposta superior ao orçamento base da Prefeitura Municipal que é de
R$4.619.334,90 (quatro milhões, seiscentos e dezenove mil e trezentos e trinta e quatro
reais e noventa centavos), conforme detalhado na Planilha Orçamentária ANEXO IX;
c)

Preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;
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d) Proposta com valor global manifestamente inexequível, conforme critérios definidos nos
§§ 1º e 2º, inciso II, art. 48 da Lei 8.666/93;
e)

Qualquer limitação ou condição divergente da presente Concorrência Pública;

f)

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

13.6 - 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;
c)

Possíveis erros ou divergências de valores em decorrência de arredondamentos

ocasionados pela utilização de sistemas informatizados de cálculo serão desconsiderados e
serão levados em consideração os reais valores efetivamente apurados pela Comissão
Permanente de Licitação, tanto para mais como para menos.
13.6.1 – Caso haja necessidade das correções mencionadas acima e o resultado obtido seja
um aumento no valor da proposta da empresa inicialmente classificada em primeiro lugar a
ponto de ser superior ao apresentado pela empresa inicialmente classificada em segundo
lugar, e assim sucessivamente, a Comissão Permanente de Licitação fará a inversão da
classificação de acordo com os valores apurados após realizadas todas as correções.
13.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da
inabilitação/desclassificação, a teor do art. 48, § 3º, da Lei nº 8666/93.
13.8 - O resultado do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS será comunicado aos licitantes
após o encerramento desta fase dos trabalhos, através da sua Publicação Oficial e/ou outro
meio de comunicação ou na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova
data, a ser definida pela CPL.
13.9 - Será considerada vencedora a licitante que, satisfeitas todas as etapas e
exigências deste edital, tenha apresentado a proposta de menor preço global.
13.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o
disposto no § 2º do art. 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.
13.11 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará a ata da reunião de abertura dos
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envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS“, da qual constará registro da documentação e
propostas recebidas e abertas, as decisões proferidas no momento e demais ocorrências
da reunião.
13.12 - Só poderão assinar as atas e rubricar documentos os representantes
credenciados pelo Licitante.
14 - DOS RECURSOS
14.1

– Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

14.1.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c)

Anulação ou revogação da licitação;

d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;
e)

Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

14.1.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto
da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
14.1.3 - Pedido de reconsideração da decisão da Autoridade competente nos termos
dos Decretos Municipais 1.118 e 1.119/2017 pela aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
14.2 - A intimação dos atos referidos no subitem 14.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluídos
os relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 14.1.3, será feita através da
publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b” do subitem
14.1.1, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata.
14.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 14.1.1 terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.
14.4 - Os recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da CPL, que poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade competente para
proferir a decisão, sob pena de responsabilidade.
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15 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
15.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão
submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a
adjudicação do objeto da licitação.
16 - DO CONTRATO
16.1 - Farão parte integrante do contrato (ANEXO XV), todos os documentos referidos neste
edital e em qualquer de seus ANEXOS, independentemente de transcrição.
16.2 - A empresa vencedora obrigar-se-á a assinar o respectivo contrato de execução dos
serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de
convocação para a assinatura do Contrato, convocação esta que será expedida pelo Setor de
Contratos da Prefeitura Municipal de Piúma, após homologação e adjudicação.
16.3 - Se o contrato não for assinado no prazo de 05 (cinco) dias, o Município de Piúma
poderá convocar outro licitante, na ordem de classificação e nas mesmas condições de
preço e prazo apresentadas pela primeira classificada, ou revogar a licitação,
independentemente das sanções a serem aplicadas;
16.4 - É facultado ao Município de Piúma - ES, quando a empresa convocada não assinar o
termo de Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o
ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art.
81 da Lei nº 8.666/93.
16.5 - No ato da assinatura do contrato, a empresa convocada deverá comprovar ter
prestado a Garantia para Execução do Contrato nos termos estabelecidos no item
16.5.1 deste edital;
16.5.1 - Caberá a empresa vencedora optar por uma das seguintes modalidades e prestar
diretamente na Secretaria de Fazenda do Município de Piúma, antes da assinatura do
Contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação,
garantia para execução do contrato, nos termos do “caput” e § 1º do art. 56 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, em uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro-garantia;
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c) Fiança Bancária.
16.6 - A garantia referida no item 16.5 destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a
boa e fiel execução do Contrato, o pagamento de eventuais multas aplicadas à CONTRATADA,
podendo ainda ser retida para satisfação de eventuais demandas e/ou condenações judiciais,
na área civil, criminal ou trabalhista, relacionadas à execução do contrato, ou para responder
por ação ou omissão de responsabilidade da CONTRATADA, perseguida em processos
judiciais em qualquer área, até o trânsito em julgado da decisão.
16.7 - A prorrogação do prazo previsto para vigência e execução dos serviços ficará a
critério do Município de Piúma, devidamente justificada, obedecido o disposto na Lei n.º
8.666/93, consolidada, devendo a garantia disposta no item 16.5 cobrir ou ser estendida ao
período de prorrogação.
16.8 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da PMP para iniciar ou
paralisar os serviços, em qualquer fase.
16.9 - No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigência do contrato.
16.9.1 - Caso a empresa vencedora não compareça devidamente munido da documentação
para firmar o contrato, poderão ser-lhe aplicadas as, quais sejam: multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda, a suspensão para contratar com
a Administração ou Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública,
nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.
16.10

- A Administração poderá prorrogar o prazo do item 16.3 por igual período, nos

termos do art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93.
17 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO
17.1 – Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, a Administração poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem
que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei nº. 8.666/93.
17.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93.
17.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
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18 – DO PAGAMENTO
18.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente até 30 (trinta) dias após a
prestação e confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições
apresentadas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à
Prefeitura Municipal, de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras.
18.1.1 – Os pagamentos ficarão vinculados ao repasse dos recursos provenientes do
Convênio 113/2018, conforme o cronograma de desembolso.
18.2 – As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma,
após análise minuciosa da documentação da execução dos serviços, seguindo o
cronograma físico-financeiro anexo.
18.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente
corrigida.
18.4 – O Município de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
18.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas
através da rede bancária ou de terceiros.
18.6 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os
comprovantes seguintes:

PRIMEIRA FATURA


Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA;

a) Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também
providenciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser
apresentado juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme o
caso;


Matrícula do serviço junto ao INSS.

SEGUNDA FATURA
a) A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
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até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior
ao do faturamento

que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento

vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados;
a.1) A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório
especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período;
b) Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento:
b.1) Nome e CNPJ da empresa tomadoras;
b.2) Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem;
b.3) Número do contrato.
c)

Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a

CONTRATADA apresentar as Certidões Negativas emitidas pelos órgãos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual bem como
declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos;
d) A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela
administração municipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de
trabalho, para quaisquer fins, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
TODAS AS FATURAS
a) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda
Pública do Município de Piúma, com validade na data da apresentação;
b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda
Pública do Estado do Espírito Santo, com validade na data da apresentação;
c)

Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,

com validade na data da apresentação;
d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
com validade na data da apresentação;
e)

Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita

Federal, referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação;
f)

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela Procuradoria da

Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da
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apresentação;
g) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente
autenticada (Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços);
h) GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI);
i)

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

endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao;
j)

Espelho da medição que seja anexo as faturas;

h) É vedada a antecipação de pagamentos.
REAJUSTE DE VALORES
c) Os preços propostos serão reajustados, quando o período de execução dos serviços
ultrapassar 12 (doze) meses a partir da data de apresentação da proposta. Os preços serão
reajustados a partir da data, para cobrir flutuações de custo dos insumos na mesma
proporção e periodicidade do índice indicado no termo de Contrato aplicando-se a
seguinte fórmula de reajuste:
I1 – I0
R=-----------x V
I0
Onde:
R= Reajuste
I1 = Índice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da
proposta.
I0 = Índice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta.
V = Valor da fatura a ser reajustada
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas.
Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o
índice que estiver disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.
19 – DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1 - Será permitido a subcontratação parcial dos serviços, limitando-se a 30% (trinta por
cento) do valor global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, a qual caberá
transmitir à subcontratada todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços
nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução.
19.2 - Somente será permitido o início dos serviços por parte de empresa
subcontratada, após prévia aprovação da mesma pela administração, mediante
verificação do atendimento a todas as condições referentes à(s) subcontratada(s) exigidas
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

no subitem 19.3 deste edital.
19.3 - Antes do início da execução dos serviços por parte da subcontratada, a contratada
deverá apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da(s)
subcontratada(s) perante a fazenda nacional, previdência social, FGTS e fazenda municipal,
bem como cumprir todas as obrigações da empresa licitante conforme estabelecidas no
edital.
20– DAS PENALIDADES E SANÇÕES
20.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:
20.1.1- Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado.
20.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato.
20.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 20.2 deste
edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.
20.2- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes
sanções ao licitante contratado:
a) Advertência;
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.
Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não são
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por
perdas e danos (alínea “b”).
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Parágrafo Segundo: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, o
Secretário Municipal de Obras e Serviços submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim
de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal.
Parágrafo Terceiro: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas
pelo Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame (Secretaria Municipal de
Obras e Serviços), por intermédio de sua autoridade competente (Secretário Municipal de
Obras e Serviços), decidir sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
20.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes
regras:
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão competente deverá
notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razões de defesa;
c)

O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez)
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei
Federal nº. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de
endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato,
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na
ausência da comunicação;
e)

Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o

órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais
cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos
da Lei Federal nº. 8.666/93;
f)

O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da

Procuradoria Geral do Município de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze) dias
submeter o parecer para decisão pelo Prefeito Municipal.
20.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;
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20.5- Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;
20.6- Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da
diferença.
21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 - A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada pela Prefeitura de Piúma, por
conveniência administrativa, ou por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício,
ou mediante provocação de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenização de qualquer
espécie, garantido o direito do contraditório, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
59 da Lei 8666/93.
21.2 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do
presente Edital, seus ANEXOS e Instruções, bem como na observância dos regulamentos
administrativos.
21.3 - Ficam os Licitantes cientes de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos
de meio ambiente durante a execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos
negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em função de
execução dos serviços.
21.4 – O licitante vencedor deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
respectivo Contrato no órgão competente: CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66,
de 24.12.66 e 6.496, de 07.12.77, e as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do
CONFEA. A comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo
encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - PMP da via da ART
destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão
Recebedor.
21.5 - O licitante vencedor deverá, para fins de formalização do contrato, entregar ao Setor
de Contratos por meio digital a cópia da planilha de preços apresentada na proposta
comercial que fora homologada pela autoridade competente na licitação em questão.
21.6 - Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças
necessárias à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade do Município de
Piúma.
21.7– A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas e sinalizar o local, enquanto
durar a execução dos serviços, removendo-as ao final, conforme descrito no Projeto
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Básico.
21.8 - A Contratada deverá providenciar, sem ônus para a Secretaria Municipal de Obras
e Serviços, no interesse da segurança de seu pessoal, o fornecimento de roupas adequadas
e outros dispositivos de segurança a seus empregados (EPI’s).
21.9 - A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus
empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos
e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de
cláusulas contratuais.
21.10 - A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
21.11 – Nos termos do item “i” do Convênio de nº 113/2018, a Contratada deverá efetivar a
contratação de mão de obra necessária a execução da obra ou serviço advinda do sistema
penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão de obra total para
execução do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n 7210/84.
21.11.1. Para tanto, deverá o contratado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao Convenente, onde
especificará a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem
contratados.
21.12- Os recursos, quando interpostos, serão processados e julgados nos expressos termos
da Lei n.º 8.666/93 consolidada.
21.13 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
21.14 - A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares,
se julgar necessário, bem como, prestará informações, quando solicitadas.
21.15 – As dúvidas e omissões do presente instrumento convocatório serão decididas pela CPL
fundamentada na Lei 8.666/93 e suas alterações, na presença dos licitantes ou deixadas para
posterior deliberação, devendo os fatos serem registrados em ata.
21.16 – Quaisquer informações sobre os serviços serão prestadas aos interessados, na sede da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, e/ou através do e-mail cpl@piuma.es.gov.br.
21.17 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação,
assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida competência
técnica, não vinculados, direta ou indiretamente, a qualquer dos licitantes.
21.18 – A Contratada deverá realizar o registro das ART’s no CREA para a emissão das
respectivas CAT’s.
21.19 – Este Edital será regido pelas normas e princípios da Administração Pública,
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principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
22 – FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL


ANEXO I – Projeto Básico;



ANEXO II – Modelo da Carta de Credenciamento;



ANEXO III – Declarações;



ANEXO IV – Declaração de que Aceita as Condições do Edital;



ANEXO V – Modelo de Indicação de Responsável Técnico;



ANEXO VI – Declaração de conhecimento dos locais e condições;



ANEXO VII - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP;



ANEXO VIII – Modelo de Proposta de Preços;



ANEXO IX – Planilha de Orçamentária;



ANEXO X – Cronograma Físico-Financeiro;



ANEXO XI – Memória de Cálculo;



ANEXO XII – Composição de Custos unitários



ANEXO XIII - Memorial Descritivo



ANEXO XIV - Declaração de disponibilidade de veículos, maquinas e equipamentos;



ANEXO XV – MINUTA do Contrato.

Piúma - ES, 17 de abril de 2019.
Gabriela Jordane Fosse
Presidente da CPL
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ANEXO I
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
PROJETO BÁSICO
PROJETO BÁSICO

Nº [00/AA]
DATA:

/2019
26/03/2019

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE E OBJETO DA CONTRATAÇÃO
ÓRGÃO REQUERENTE: Secretaria de Obras e Serviços
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Muro de Contenção e Recuperação de
Calçadas e Ciclovia na Av. Prefeito José de Vargas Scherrer (Avenida Beira Mar), na forma descrita no
Projeto Básico.
2 – DA JUSTIFICATIVA
A cidade de Piúma está localizada no litoral sul do estado do Espírito Santo. Pertence
à Mesorregião Central Espírito-santense e à Microrregião de Guarapari e localiza-se a cerca de 90 km de
Vitória. Ocupa uma área de 74,832 km², sendo que 2,9 km² estão em perímetro urbano, e
sua população atual é de 21.030 habitantes.
A sede tem uma temperatura média anual de 24,7 °C e na vegetação original do município
predomina a Mata Atlântica, com presença de manguezais às margens dos cursos hidrográficos. Com
98% da população vivendo na zona urbana. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,727,
classificado como alto.
A cidade se desenvolveu principalmente à base da pesca, que continua a ser a principal fonte de
renda municipal, aliada ao artesanato e ao turismo. Piúma reúne milhares de turistas na alta temporada,
que vêm em busca de suas praias e atrativos como o Monte Aghá e a culinária, além da produção
artesanal, baseada em grande parte nas conchas coletadas no próprio município, dando o apelido de
"Cidade das Conchas" Eventos como o Carnaval de Piúma e a Festa de São Pedro também se fazem
presentes como atrativos culturais.
CONSIDERANDO que, que toda orla do Município foi afetada por uma ressaca de marés alta que,
por
sua
vez,
assolou
parte
da
extensão
da
orla
em
especial
da
Av.
Prefeito José de Vargas Scherrer (Av. Beira Mar), resultantes do fluxo de marés altas decorrentes de
Maré de Tempestade (ressaca).
CONSIDERANDO os novos recuos da linha de praia, decorrente do desastre, com agravamento do
cenário, incluindo danos a pavimentação e aumento substancial de vulnerabilidade das edificações nos
trechos afetados;
CONSIDERANDO o caráter emergencial das ações requeridas, por imperiosa necessidade, dos
serviços recomendados pelos órgãos de obras e engenharia e, visando dar celeridade as ações com base
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legal, nos trechos específicos e afetados pelo processo erosivo e de avanço do mar;
CONSIDERANDO que as comunidades representantes da região, residentes, turistas
e comerciantes, vem cobrando celeridade na execução de obras litorâneas diante de vulnerabilidade de
seus imóveis em decorrência do processo erosivo, tendo a mídia local e regional divulgando amplamente
o agravamento desta situação caótica, bem como a grave situação do litoral do Município, resultante da
intensidade das marés, tipificando por fenômeno de desastre decorrente da Maré de tempestade.
Piúma tem a fama de possuir um belo litoral, porem com esse aumento das marés a cada ano e o
crescimento desordenado que veio ocorrendo com o passar do tempo, debilitou muito nossa orla.
Com tudo, existe uma necessidade imensurável de reforma da mesma. É necessário uma nova
estrutura urbana, calçadas acessíveis, ciclovias, calçadões... enfim de uma obra de construção do muro
de contenção de alto padrão. Para que assim possamos receber bem nossos turistas e
consequentemente aumentar a renda dos nossos munícipes que tanto dependem do turismo.
3 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
ANEXOS (anexos do Termo de Referencias, não tem referência com anexos do edital)
_ Planilha Orçamentária; Anexo 01
_ Cronograma Físico Financeiro; Anexo 02
_ Planilha Memória de Cálculos; Anexo 03
_ Memorial Descritivo Arquitetura; Anexo 04
_ Cotações; Anexo 05
_ Mapa de Apuração; Anexo 06
_ Projetos Topográfico; Anexo 07
_ Projetos Arquitetônico; Anexo 08
_ Projetos Elétricos; Anexo 09
_ Projetos Situação; Anexo 10
_ Projetos Situação em Corte esquemático; Anexo 11
_ Projetos Estruturais; Anexo 12
_ Projetos Detalhamento do aterro; Anexo 13
_ Projetos Detalhamento do Poste; Anexo 14
_ Projetos de Detalhamento em corte da pista; Anexo 15
_ Projetos Detalhamento Acessibilidade; Anexo 16
_ Croqui das Áreas Licenciadas; Anexo 17

4 – DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO
Os serviços constantes do objeto deste Projeto Básico, serão executados na Avenida Prefeito José
de Vargas Scherrer (Av. Beira Mar) no município de Piúma/ES.
Coordenada referente ao ponto inicial: 20°50’37,13’’S, 40°43’59,72’’O
Coordenada referente ao ponto final: 20°50’46,70’’ S, 40°44’28,71’’ O
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Projeção do Muro

Projeção da Calçadas e Ciclovia

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme convênio celebrado com a SEDURB
000014001.1545100413.086.44905100000.19900000.0000591
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6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO
R$4.619.334,90 (Quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e trinta e quarto reais e
noventa centavos). Conforme Planilha de Custo.
7 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Prazo do Contrato 12 meses e prazo de execução da obra 9 (nove) meses, conforme cronograma
Físico Financeiro, podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, a contar
da data da Ordem de Serviço.
8 – DA EXECUÇÃO
9 (nove) meses, conforme cronograma Físico Financeiro, podendo ser prorrogado em
conformidade com o art. 57, § 1° da Lei 8.666/93.
9 – DAS GARANTIAS
9.1 - GARANTIA DO CONTRATO
No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame fornecerá garantia de 5% do
valor arrematado, na forma previstas no “caput” e § 1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, como garantia do
fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais.
A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato tipificado pelo
recebimento definitivo do objeto ora licitado, quando em dinheiro, atualizada monetariamente
conforme dispõe o Parágrafo 4º do artigo 56, da Lei nº 8.666/93;
No caso de acréscimo no valor contratual, a Contratada, obriga-se a complementar, na mesma
modalidade, o valor referente à diferença da garantia;
O Contratante poderá descontar do valor da garantia contratual importância que a qualquer
título lhe for devida pela Contratada, observados para tanto o devido processo legal;
A Contratada deverá manter durante a vigência do contrato serviços, materiais e/ou
equipamentos necessários ao atendimento do objeto deste projeto básico – empreitada por preço
unitário – assegurando que os serviços serão executados em conformidade com as especificações nele
constantes, devendo obedecer aos requisitos de normas de segurança e as pertinentes ao Ministério do
Trabalho e Emprego e do Ministério da Saúde.
9.2 - GARANTIA DO SERVIÇO
Garantia quinquenal: período de 5 anos, definido pelo art. 618 do código civil, no qual o executor
tem responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras.
10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO


O acompanhamento, o atesto e a fiscalização do serviço serão exercidos por representante da
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA, ficando nomeado a
Sra. Poliana C. Quintino, Mat 7400, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução, neste ato denominado FISCAL DE
DOCUMENTAÇÃO, ficando nomeado a Sr. Cleberson de Senna Barboza, Mat 5214,
devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
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documentação, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67, da Lei nº 8.666/93), com as
seguintes obrigações:
O Fiscal deverá elaborar relatórios técnicos financeiros mensais, contendo informações do
andamento da obra sob os aspectos técnicos, financeiros e administrativos, os problemas
verificados e as providências a serem tomadas, tudo em conformidade com as ações descritas
neste Termo de Referência e demais normas vigentes.
Conferir toda documentação da contratada para efeitos de pagamento das medições
apresentadas.
O fiscal deverá monitorar constantemente a qualidade dos serviços para evitar sua
degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no
Contrato Administrativo, quando verificar um viés contínuo de desconformidade na prestação
dos serviços à qualidade exigida.
A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante
de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).
Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da medição).
Fiscalização diária da execução da obra.
Verificar se a contratada está executando o serviço de qualidade, ou em conformidade com a
planilha.
Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes
ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o contratante, não
implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
Verificar se os funcionários da empresa estão utilizando os equipamentos de segurança
conforma normas exigidas pelo Ministério do Trabalho.

11 – DAS CONDIÇÕES
Ressalvado caso fortuito e/ou força maior, definidos na legislação civil, desde que, devidamente
comprovados e comunicados, por escrito, pela contratada, e aceitos como tal pela Secretaria Municipal
de Obras e Serviços , o não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes no
instrumento de contrato implicará no pagamento, pela CONTRATADA, de multa moratória, no valor
diário de 1% (um por cento) do valor da parcela inexecutada, limitada a 10% (dez por cento) do valor,
isentando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, de qualquer pagamento de acréscimos ou
reajustes neste período.
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA




Operar com uma organização completa, supervisionados por responsáveis técnicos com
atribuições devidas para tais funções com formação na área de atuação.
Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e devidamente sinalizados
de forma a não causar transtornos à rotina dos munícipes
Um encarregado geral, independente e sem vínculo com a secretaria municipal de obras e
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serviços, executando o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em número suficiente,
devidamente treinado e habilitados com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal de
sua contratação, necessária a execução do contrato, com integral atendimento de toda a
legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase na
tributaria, cível, previdenciária, trabalhista.
Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos com acidentes de trabalho e/ou outros
assemelhados, cedendo cópia de comprovação de quitação sempre que necessário;
Responsabilizar-se pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a remove-lo ou repara-lo, desde que provenham de má
execução dos serviços ou má qualidade do material.
Comprovar recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Instituto Nacional da
Seguridade Social;
Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, pessoais e/ou
materiais, causados pela contratada ou seus prepostos na execução de suas atividades;
Fornecer a seus empregados, uniformes completos e adequados ao tipo de serviços
executado, de modo que os mesmos se apresentem, diariamente, no melhor aspecto de
higiene e limpeza. Os uniformes deverão ter a identificação da empresa;
Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados,
respondendo integralmente por quaisquer danos ou prejuízos que comprovadamente forem
por eles causados;
Fornecer equipamentos de proteção individual – EPI’s e equipamentos de proteção coletiva –
EPC’s;
A contratada não poderá sublocar os serviços sem autorização da Prefeitura;
É de responsabilidade da contratada definir a melhor composição da guarnição para execução
dos serviços contratados. Tal mão de obra deverá, preferencialmente, ser suprida por
moradores do Município de Piúma/ES.
Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços
descritos, devendo os materiais a serem empregados receber previa aprovação da contratada,
que se reserva no direito de rejeita-los caso não satisfação aos padrões de qualidade e
quantidade especificados.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente certame.
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos, sem
interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, greve, falta de serviço ou
demissões de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de
emprego com a Prefeitura Municipal de Piúma
Empregar mão de obra capacitada, e compatível com o grau de especialização de cada
serviço.
Solicitar as ligações provisórias para casa fornecimento de água e energia para a obra quando
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for o caso.
Manter no canteiro de obra, durante todo o período de execução da referida obra um
engenheiro civil devidamente credenciado e registrado na CEI da obra, bem como aceito pela
administração local.
Nos termos do item “i” do Convênio de nº 113/2018, a Contratada deverá efetivar a
contratação de mão de obra necessária a execução da obra ou serviço advinda do sistema
penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão de obra total para
execução do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n 7210/84.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Garantia de Dotação Orçamentária;
Fiscalização do cumprimento do plano de operação técnica, durante a vigência do contrato;
Garantia de pagamento, mediante apresentação da fatura e dos comprovantes de recolhimentos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Instituto Nacional da Seguridade Social, Previdência Social,
Certidões Fiscais e Trabalhistas.
14 – DO PAGAMENTO
14.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente até 30 (trinta) dias após a prestação
e confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições apresentadas até o 3º
(terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à Prefeitura Municipal, de
documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras.
14.1.1 – Os pagamentos ficarão vinculados ao repasse dos recursos provenientes do Convênio
113/2018, conforme o cronograma de desembolso anexo.
14.2 – As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após
análise minuciosa da documentação da execução dos serviços, seguindo o cronograma físicofinanceiro anexo.
14.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
14.4 – O Município de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
14.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através
da rede bancária ou de terceiros.
14.6 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes
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seguintes:

PRIMEIRA FATURA


Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA;

a) Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também
providenciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser
apresentado juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme o caso;


Matrícula do serviço junto ao INSS.

SEGUNDA FATURA
e)

A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o

último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento

que estiver

sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados
documentos, devidamente autenticados;
e.1) A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de
declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período;
f)

Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal correspondente.

Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento:
f.1) Nome e CNPJ da empresa tomadoras;
f.2) Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem;
f.3) Número do contrato.
g)

Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a CONTRATADA

apresentar as Certidões Negativas emitidas pelos órgãos e entidades competentes, a fim de comprovar a
quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do
objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos
encargos;
h) A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela administração
municipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de trabalho, para quaisquer fins, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
TODAS AS FATURAS
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k) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do
Município de Piúma, com validade na data da apresentação;
l)

Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do

Estado do Espírito Santo, com validade na data da apresentação;
m) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com validade
na data da apresentação;
n) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com
validade na data da apresentação;
o)

Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal,

referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação;
p) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da apresentação;
q) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada
(Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços);
r)

GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI);

s)

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

eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao;
t)

Espelho da medição que seja anexo as faturas;

h) É vedada a antecipação de pagamentos.
REAJUSTE DE VALORES
d) Os preços propostos serão reajustados, quando o período de execução dos serviços ultrapassar 12
(doze) meses a partir da data de apresentação da proposta. Os preços serão reajustados a partir da
data, para cobrir flutuações de custo dos insumos na mesma proporção e periodicidade do índice
indicado no termo de Contrato aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:
I1 – I0
R=-----------x V
I0
Onde:
R= Reajuste
I1 = Índice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da proposta.
I0 = Índice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta.
V = Valor da fatura a ser reajustada
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas.
Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que
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estiver disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.
15 – DAS MEDIÇÕES
Os serviços objeto deste Termo de Referência serão medidos em conformidade com as
especificações da Planilha Orçamentária, anexa ao Processo Licitatório, quanto as suas medidas.
A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e
conferência.
Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido, ou se o
problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço
deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável.
Não será objeto de medição a reexecução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má
execução anterior.
Todas as medições deverão ser acompanhadas de relatório fotográfico, que identifique a real
execução dos serviços e serão e numeras e datada de período a período de execução do serviço.
16 – DA VISITA TÉCNICA
É facultado à licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados, que poderá ser
realizada mediante solicitação diretamente à Secretaria Municipal de Obras (SEMOS - Engenharia), por
meio dos telefones (28) 3520- 1226 ou pelo e-mail: servicos@piuma.es.gov.br. As visitas poderão ser
agendadas para os dias úteis (segunda a sexta) até 2 (dois) dias anterior à data da licitação, no horário de
08:00h às 11:30h e de 12:30h às 16:30h. A Servidora Poliana C. Quintino, Mat 7400, conduzirá o(s)
representante(s) da(s) empresa(s) aos locais onde serão executados os serviços.
Caso a empresa solicite a visita técnica, esta deverá encaminhar, preferencialmente, um técnico
(Engenheiro) devido à sua capacidade técnica de mensurar de forma mais real as particularidades para a
execução dos serviços.
Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, apresentar
Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o
cumprimento das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos
peculiares à execução dos serviços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar
para justificar os preços propostos, devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa.
17 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
As empresas interessadas em participar do presente certame deverão apresentar os seguintes
documentos referente à qualificação técnica:
17.1 Qualificação Técnica Operacional
a) Registro e Regularidade da empresa (Pessoa Jurídica) no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da sede da empresa,
válido na data da habilitação;
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a.1) Caso a empresa vencedora da licitação esteja sediada em outro Estado, deverá apresentar
no ato da assinatura do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES, na forma da Resolução 413/47 – CONFEA ou
CAU;
e) Comprovação de que o licitante prestou serviço de natureza igual ou semelhante ao objeto licitado. A
comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado fornecido por pessoa
jurídica pública e/ou privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou
com o carimbo do órgão tomador do serviço, que ateste a capacidade da licitante em prestar serviço
compatível com o objeto desta licitação, que comprove(m) a execução de serviços de maior relevância e
valor significativo, conforme discriminado abaixo:
b.1) Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. Bombeável)
b.2) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de
12.5 a 25.0mm
b.3) Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte

f) Declaração de Disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos para a execução dos serviços;
g) Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da
presente licitação, conforme ANEXO, a saber:
d.1) A indicação deverá conter campo específico com o aceite do(s) Responsável(is) Técnico(s)
indicado(s) acima pela empresa.
17.2 Qualificação Técnica Profissional
a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado pela licitante no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da
empresa, para acompanhamento de todos os serviços objeto desta licitação;
b) Comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, profissional(ais) devidamente
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execução dos serviços de maior relevância e
valor significativo, conforme discriminado abaixo;
b.1) Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. Bombeável)
b.2) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de
12.5 a 25.0mm
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b.3) Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte
b.4) Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas
b.5) Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma)
b.6) Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão de areia 5cm,
inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (Vermelho
Ciclovia)
c) Cópia autenticada do Registro ou Inscrição do Responsável Técnico descrito na alínea “a” e/ou
“a.1” no Conselho Competente da região da sede da empresa, válido na data da habilitação;
d) Quando da assinatura do contrato, no caso do responsável técnico possuir Registro no CREA de
outro estado, será necessário a apresentação do visto do CREA- ES, na forma da Resolução
413/47 – CONFEA;
e) O profissional descrito na alínea “a” e/ou “a.1” poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro
permanente da empresa proponente, na condição de empregado, responsável técnico ou por contrato
de prestação de serviço, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa;
e.1) Entende-se como Profissional Técnico pertencente ao quadro permanente da empresa:
Empregado, Contratado, Sócio, Diretor ou Responsável Técnico. A Comprovação de vinculação do
profissional permanente ao quadro técnico se fará da seguinte forma:
VI) Empregado - Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do
Livro/Ficha de Registro de Empregado;
VII) Contratado - Contrato particular firmado com a empresa proponente, com firma
reconhecida das assinaturas;
VIII) Sócio - Cópia do Contrato Social devidamente registrado;
IX) Diretor - Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa individual ou sociedade limitada,
ou Cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de sociedade anônima.
X) Responsável Técnico: Cópia de Certidão emitida por CREA da sede ou filial da licitante onde
conste(m) o(s) profissional(ais) como Responsável(eis) Técnico(s) da proponente;
f) Não serão aceitos atestado(s) ou CAT(s) de Projeto, Fiscalização, Gerenciamento, Controle Tecnológico
ou Assessoria Técnica de Obras.
18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA
Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Julgamento das propostas: MENOR PREÇO GLOBAL.
Execução contratual: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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A contratada deverá fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos
serviços.
No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES,
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS DESPESAS.
19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
A Contratada será fiscalizada diariamente por representante da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços para verificação do cumprimento de todas as especificações e demais elementos técnicos
constantes deste termo de referência, podendo as partes propor uma readequação dos serviços de
forma a assegurar a melhoria da qualidade dos serviços, ficando a aprovação a cargo da contratante;
A Contratada será acompanhada e fiscalizada, através de empregados nomeados por instrumentos
internos, como fiscais de campo (execução de obra) e fiscal de documentos, podendo ser representados
por duas pessoas. A este último incumbe o recolhimento de faturas e verificação de pagamentos de
encargos pela contratada e, àqueles, incumbe acompanhar a execução do objeto contratado, registrar
todas as ocorrências relacionadas com este, comunicar à CONTRATADA e determinar o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
As decisões e providências, que ultrapassarem a competência dos empregados nomeados,
deverão ser solicitadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES
A empresa Contratada compromete-se:
 No ato da assinatura do contrato a Contratada deverá dispor de mínimo, um escritório
administrativo, almoxarifado e adendos, providos de ferramenta, EPI’s, estoque de
componentes de forma a poder garantir, com regularidade, a manutenção dos serviços;
 A Contratada deverá também, dispor de instalações para atendimento do seu pessoal de
operação, compatíveis com o número de empregados;
 A Contratada deverá dispor de um escritório para controle e planejamento das atividades;
 A Contratada deverá, na vigência contratual, manter as suas expensas um telefone de
utilidade pública, com código de área da cidade de Piúma - ES, para atendimento à
população para possíveis reclamações e sugestões pertinentes;
 Competirá a Contratada a admissão de motorista, ajudante, mecânicos e demais empregados
necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta também os
encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
comerciais e outras de qualquer natureza;
 A Fiscalização terá direito de exigir a substituição, a qual deverá se realizar dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom
andamento do serviço;
 Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada realizar catação ou coleta
entre outros trabalhos, ingerirem bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de substancias
naturais ou sintéticas capazes de atuar sobre o sistema nervoso e/ou pedirem gratificações
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de qualquer espécie;
 Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os empregados
devidamente uniformizados, providenciando veículos e equipamentos suficientes para a
realização dos serviços;
 Na execução dos trabalhos deverão ser obedecidas todas as normas pertinentes à Segurança
e Medicina do Trabalho e Normas Regulamentadoras pertinentes.
 A empresa deverá ter bomba sobressalente para que não ocorra a paralização da obra,
qualquer custo proveniente desta correrá por conta da empresa.
Com base no estabelecido nos planos de prevenção a contratada deverá:



Ter à disposição, os equipamentos necessários para combate a incêndio;
Ter, em suas dependências, os Equipamentos de Proteção individual necessários à execução
dos diversos serviços.

A Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento, exigir a mudança de procedimento executivos
ou retirada de equipamento e pessoas que estejam em desacordo com as normas de segurança.
Caso seja necessário realizar algum aterro complementar a despesa do material de aterro correrá
por conta do Munícipio.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A execução dos serviços deverá ser de PRIMEIRA QUALIDADE. A qualidade dos serviços, objeto
desta licitação deverá estar de acordo com os padrões e exigências dos órgãos fiscalizadores do setor,
sendo, portanto, de EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias necessárias conforme as normas
técnicas vigentes.
No ato da Licitação, dentre os documentos exigidos no Edital, a empresa deverá apresentar
PLANILHA DE CUSTOS, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL.
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ANEXO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO
Local, ....... de ......................... de 201.......
Ao
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES
Assunto: Credencial de representação para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________,
inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ vem pela presente, informar a
Vossa Senhoria, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________,
Carteira(s) de identidade nº(s) _________________ (apresentar o original) é pessoa
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a
realização da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a
recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos que forem precisos para o fiel
cumprimento do presente certame.

Assinatura do Representante da Empresa
Nome do Representante
(Carimbo com CNPJ)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a
outorga.
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ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
DECLARAÇÃO
Local, ....... de ......................... de 201.......
Ao
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES
Assunto: Credencial de representação para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019.
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço
Completo) __________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________,
declara sob as penalidades cabíveis que:
1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como,
para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99,
que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (
).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação na Concorrência Pública em
referência.
3º) Inexiste débito perante o Município de Piúma – ES.
4º) Inexiste fatos que venham 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 Piúma-ES.

(Assinatura, Identificação do representante legal da
empresa e da empresa)
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ANEXO IV
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Local, ....... de ......................... de 201.......
Ao
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES
Assunto: Credencial de representação para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019.
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ), por intermédio do
seu(ua) representante legal Sr (a). (nome do representante), portador (a) da Carteira de
identidade nº (número da identidade) e inscrito no CPF (número do CPF), DECLARA para os
devidos fins que ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 E CASO
SEJA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, EXECUTARÁ OS SERVIÇOS PELOS PREÇOS PROPOSTOS E ACEITOS
PELO MUNICÍPIO.
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa)
Nome do Representante
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ANEXO V
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Nº DA CARTEIRA
HABILITAÇÃO
NOME
PROFISSIONAL

Em atendimento ao edital, indicamos os profissionais acima para atuar como responsáveis
técnicos dos serviços objeto da Concorrência Pública nº 001/2019, caso sejamos vencedores
da licitação e devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso
quadro técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas
e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho fiscalizador competente da região onde
foram os serviços executados, comprobatórias da experiência na execução de serviços
compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.
Local, ....... de ......................... de 201.......

Aceito minha condição como responsável
técnico, conforme exposto acima

__________________________________
CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

_________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO
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ANEXO VI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
Declaro que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser
executado a CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E
CICLOVIA NA AV. PREFEITO JOSÉ DE VARGAS SCHERRER (AVENIDA BAIRA MAR), objeto da
licitação Concorrência Pública Nº 001/2019, reconhecendo ainda que tal circunstância geranos renuncia expressa e certa de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de
objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui
declarado.

Local, ....... de ......................... de 201.......

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa)
Nome do Representante
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ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ), por intermédio do
seu(ua) representante legal Sr (a). (nome do representante), portador (a) da Carteira de
identidade nº (número da identidade) e inscrito no CPF (número do CPF), DECLARA sob as
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como__

(incluir

a

condição da empresa: Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §
4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 a 49 da citada lei.
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local, ....... de ......................... de 201.......

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa)
Nome do Representante
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ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Local, ....... de ......................... de 201.......
Ao
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES
Assunto: Proposta de Preço para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019.
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ), por
intermédio do seu(ua) representante legal Sr (a). (nome do representante), portador (a) da
Carteira de identidade nº (número da identidade) e inscrito no CPF (número do CPF),
submete à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, sua PROPOSTA DE PREÇOS
relativa à CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019, declarando aceitar eventuais correções
feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de
digitação em nossa planilha de quantidades e preços.
Nosso preço total para execução integral dos serviços objeto desta Concorrência
Pública é de R$XX,XX (extenso) conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e
preços e cronograma fisico-financeiro anexos.
Declaramos ainda que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos,
transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como
todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, BDI, os quais não
acrescentarão ônus para o Órgão contratante.
Nestes termos, a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos (o prazo não
poderá ser inferior a sessenta dias) contados a partir da data marcada no edital para abertura
do envelope HABILITAÇÃO.
Por fim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações
especificadas e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar os
serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.
Atenciosamente,
(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa)
Nome do Representante
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ANEXO IX
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Fonte: Custos Ref. IOPES LS=128,33% , ORSE E
DER-ES JAN/2018 29,63% SEM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA NA AV. PREFEITO JOSÉ DE VARGAS SCHERRER
PLANILHA

CODIGO

REF.

ITEM
1
1.1

20350

IOPES

1.1.1

20350

IOPES

1.1.2

20355

IOPES

1.1.3

20353

IOPES

1.1.4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO

Pre ço Total Contrato
(R$)

Unid.

Quant.

m

40,00

R$

140,93

R$

5.637,23

m

64,00

R$

140,93

R$

9.019,57

m ês

9,00

R$

756,17

R$

6.805,54

m ês

9,00

R$

681,85

R$

6.136,68

m ês

9,00

R$

439,01

R$

3.951,09

m2

24,00

R$

159,83

R$

3.835,96

SERVIÇOS PRELIMINARES
TAPUMES, BARRAÇÕES E COBERTURAS
Tapum e Telha Metálica Ondulada 0,50m m Branca h=2,20m , incl. m ontagem
es tr. m ad. 8"x8", incl. faixas pint. es m alte s intético c/ h=40cm (em volta da
cons trução do m uro)
Tapum e Telha Metálica Ondulada 0,50m m Branca h=2,20m , incl. m ontagem
es tr. m ad. 8"x8", incl. faixas pint. es m alte s intético c/ h=40cm (em volta do
Canteiro)
Aluguel de container tipo s anitário com 3 vas os s anitários , lavatório, m ictório, 5
chuveiros , 2 venezianas e pis o es pecial
Aluguel m ens al container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas , abert p/ ar cond.,
2 pt ilum inação, 2 tom adas elét. e 1 tom ada telef. Is olam ento térm ico (paredes
e teto), pis o em com p. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des contam inação.
Aluguel de container p/ es critório com ar condicionado, is olam ento term /acus t.,
2 lum inárias , janela de vidro, tom adas com putador e telefone
Galpão para s erraria e carpintaria área 12.00m 2, em peça de m adeira 8x8cm e
contraventam ento de 5x7cm , cobertura de telha de fibroc. de 6m m , inclus ive
ponto e cabo de alim entação da m áquina, conf. projeto (1 utilização)

42511

DER-ES

1.1.5

20708

IOPES

1.1.6

20709

IOPES

1.1.7

Galpão para corte e arm ação com área de 6.00m 2, em peças de m adeira
8x8cm e contraventam ento de 5x7cm , cobertura de telhas de fibroc. de 6m m ,
inclus ive ponto e cabo de alim entação da m áquina, conf. projeto (1 utilização)

m2

12,00

R$

213,67

R$

2.564,04

41501

DER-ES

1.1.8

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm . 3/4", conf. es pec. CESAN,
incl. tubos e conexões para alim entação, dis tribuição, extravas or e lim peza,
cons . o padrão a 25m , conf. projeto (1 utilização)

m

25,00

R$

34,11

R$

852,75

m

25,00

R$

295,33

R$

7.383,25

m

20,00

R$

425,10

R$

8.502,00

und

3,00

R$

915,09

R$

2.745,27

m²

18,00

R$

177,35

R$

3.192,30

m

60,00

R$

21,56

R$

1.293,60

m²

16,88

R$

855,01

R$

14.428,29

m ês

9,00

R$

16.609,20

R$

149.482,82

TOTAL ITEM 1

R$

225.830,39

41499
41503

Rede de es goto, contendo fos s a e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre
DER-ES 1.1.9
caixas , cons iderando dis tância de 25m
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás . cabo ligação até barracões , quadro
DER-ES 1.1.10
dis trib., dis j. E chave de força, cons . 20m entre padrão entr.e QDG

41495

DER-ES 1.1.11 Mobilização e des m obilização de container até 50 km

41500

DER-ES 1.1.12 Placa de obra nas dim ens ões de 3,0 x 6,0 m , padrão DER-ES

41359

DER-ES 1.1.13

40939

Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de s egurança de PVC cor
laranja com s uporte
DER-ES 1.1.14 Sinalização vertical com chapa em poliés ter
1.2

10512

IOPES

1.2.1

2

LOCAÇÃO
Equipe topográfica para s erviços s im ples de locação e nivelam ento (incluindo
equipam ento, trans porte e profis s ionais nivel m édio) (Locação do Muro)
ESTRUTURA (MURO DE CONTENÇÃO)

42876

DER-ES

2.1

Es coram ento contínuo de cavas em es taca prancha de largura até 4000 m m

m²

360,00

R$

144,37

R$

51.973,20

42960

DER-ES

2.2

Es cavação m ecânica em m aterial de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m , em Vias Urbanas

m³

4.972,95

R$

12,64

R$

62.858,09

42964

DER-ES

2.3

m³

4.309,89

R$

21,85

R$

94.171,10

40304

DER-ES

2.4

Es cavação m ecânica em m aterial de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m c/ es gotam ento,
em Vias Urbanas
Reaterro com areia, tudo incluído

m³

1.483,09

R$

54,26

R$

80.472,57

43057

DER-ES

2.5

Reaterro de cavas c/ com pactação m anual (apiloam ento) em Vias Urbanas

m³

2.474,91

R$

71,53

R$

177.030,31

40337

IOPES

2.6

m²

1.187,34

R$

130,09

R$

154.466,03

40243

IOPES

2.7

kg

8.272,83

R$

7,00

R$

57.950,73

40245

IOPES

2.8

40330

IOPES

2.9

41401

DER-ES

2.10

42905

DER-ES

2.11

Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâm etro de 2" em Vias Urbanas

41199

DER-ES

2.12

40724

DER-ES

40717

DER-ES

Fôrm a em chapa de m adeira com pens ada plas tificada 12m m para es trutura
em geral, 5 reaproveitam entos , reforçada com s arrafos de m adeira 2.5x10cm
(incl m aterial, corte, m ontagem , es coras em eucalipto e des form a)
Fornecim ento, dobragem e colocação em fôrm a, de arm adura CA-50 A m édia,
diâm etro de 6.3 a 10.0 m m
Fornecim ento, dobragem e colocação em fôrm a, de arm adura CA-50 A gros s a,
diâm etro de 12.5 a 25.0m m
Fornecim ento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - cons iderando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no cus to) (6% de taxa p/concr.
bom beavel)
Manta Geotêxtil não tecida com res is tência longitudinal a tração 10kN/m ,
fornecim ento e aplicação

kg

53.970,00

R$

7,48

R$

403.599,81

m³

4.155,69

R$

381,38

R$

1.584.880,42

m²

8.959,02

R$

6,56

R$

58.771,17

m

2.158,80

R$

20,74

R$

44.773,51

Junta de dilatação elás tica pré-m oldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil
O-12 de PVC alta dens idade, Uniontech ou equival. fornecim ./colocação

m

134,93

R$

55,27

R$

7.457,30

2.13

Enrocam ento de pedra de m ão arrum ada exclus ive trans porte

m³

2.652,24

R$

143,18

R$

379.747,72

2.14

Colchão drenante de brita 2 inclus ive fornecim ento, es palham ento,
com pactação e trans porte da brita

m3

1.133,37

R$

86,94

R$

98.535,19

TOTAL ITEM 2

R$

3.256.687,15
1.773,28

3

PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA E CALCADA

40375

DER-ES

3.1

Dem olição m ecânica de concreto

m3

11,60

R$

152,85

R$

42496

DER-ES

3.2

Dem olição e rem oção de pavim ento as fáltico em Vias Urbanas (ciclovia)

m2

780,48

R$

3,69

R$

2.879,97

42507

DER-ES

3.3

m

790,00

R$

25,86

R$

20.429,40

60003

DER-ES

3.4

t

497,48

R$

4,01

R$

1.992,91

42498

DER-ES

3.5

m2

1.960,00

R$

77,23

R$

151.370,80

60003

DER-ES

3.6

Rem oção de m eio fio em Vias Urbanas
TR-202-00 (Com ercial - Cam inhão bas culante) 0,663XP + 0,691XR trans porte
de dem olição e rem oção de pavim ento as fáltico, m eio fio e dem olição de
concreto XP=5,00 XR=1,00
Pavim entação com blocos de concreto (35 MPa), es p.=06cm , s obre colchão de
areia 5cm , inclus ive fornecim . e trans porte blocos e areia, em Vias Urbanas
(Verm elho Ciclovia)
TR-202-00 (COMERCIAL-CAMINHÃO BASCULANTE)T0,663XP + 0,691XR
XP=33,00 XR=7,00 AREIA (Para ciclovia)

t

104,86

R$

26,07

R$

2.733,60
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40660

DER-ES

3.7

Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação

m

1.960,00

R$

53,71

R$

105.271,60

40235

IOPES

3.8

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5%
de perdas já incluído no custo) (Canteiro central e parte da calçadão)

m3

66,64

R$

514,86

R$

34.310,27

3.9

LUMINÁRIA EM LED COM POTÊNCIA DE 200W,
Luminária LED publica de alta potencia, fabricada em alumínio injetado, pintura
eletrostática, lente street, grau de proteção igual ou superior a IP 66 (Para todos
os componentes da luminária. Totalmente protegida contra penetração de
poeira e contato na parte interna, protegida contra jatos de agua de qualquer
direção). Índice de Reprodução de Cores IRC maior ou igual a 70. Frequência
de 60HZ, Fator de Potencia maior ou igual a 0,95. Proteção contra impactos
mecânicos mínimo IK 08, fluxo luminoso efetivo maior ou igual a 24.000 LM e
eficiência energética maior ou igual a 115L/W temp. de cor 5.000 a 5.800K,
tensão de trabalho 90~305VCA, protetor de surto de 10KV, LED com vida útil
igual ou superior a 50.000h (L70). A luminária deverá possuir base para rele
fotocontrolador, o mesmo já incluso no equipamento. Suporte de fixação para
postes ou braços diâmetro de 48 a 60 mm. As luminárias deverão estar em
conformidade com as normas da ABNT, NBR ensaios testados pelo INMETRO.
Garantia total da luminária (LED + Módulo LED + Óptica + Driver) de no mínimo
60 (Sessenta) Meses.

pç

74,00

R$

2.650,00

R$

196.100,00

cotação

3.10

POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO – 10M DE ALTURA
Poste ornamental tipo cisne duplo , Galvanizado a fogo, com pintura
eletrostática de cor branca. Base e chumbadores, reforçado, suporte vento de
todas as direções e vibração. O poste deverá seguir as dimensões mínimas:
10m de altura, 5 polegadas de diâmetro em sua base, chapas com
espessuras de no mínimo 4mm, com sistema de fixação através de base e
chumbadores, seguindo as normas da ABNT.
A chapa da base deverá ter espessura ½”, 280mm de largura e 280mm de
comprimento, chumbadores com 500mm de comprimento para parafuso de ½”.
Conforme Projeto anexo

pç

37,00

R$

3.600,00

R$

133.200,00

cotação

3.11

Cabo elétrico PP 2x4mm² FLEXÍVEL

m

1.500,00

R$

6,00

R$

9.000,00

m

2.785,00

R$

14,62

R$

40.723,01

m

980,00

R$

9,06

R$

8.877,37

m

100,00

R$

3,68

R$

368,00
11,24

cotação

151421

IOPES

3.12

151133

IOPES

3.13

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º,
seção de 16.0 mm2
Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE

42503

IOPES

3.14

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA

48553

IOPES

3.15

CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO

und

4,00

R$

2,81

R$

49247

IOPES

3.16

CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 16MM2

und

8,00

R$

3,19

R$

25,52

43620

IOPES

3.17

CHAVE MAGNETICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

und

4,00

R$

189,65

R$

758,60

41152

DER-ES

3.18

37,00

R$

433,63

R$

16.044,31

IOPES

3.19

Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim.
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante.

und

200253

m2

78,40

R$

58,45

R$

4.582,26

TOTAL ITEM 3 R$

730.452,14

4

RECUPERAÇÃO DO ASFALTO

42496

DER-ES

4.1

Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas (Pista)

m2

1.177,16

R$

3,69

R$

40754

DER-ES

4.2

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m

m2

1.177,16

R$

1,15

R$

1.353,73

42483

DER-ES

4.3

m3

176,57

R$

98,16

R$

17.332,50

60002

DER-ES

4.4

t

2.095,91

R$

49,18

R$

103.066,39

43333

DER-ES

4.5

m2

1.177,16

R$

1,14

R$

1.341,96

40818

DER-ES

4.6

m2

1.177,16

R$

0,66

R$

776,92

40843

DER-ES

4.7

t

169,51

R$

102,79

R$

17.423,97

100849 DER-ES

4.8

t

169,51

R$

237,40

R$

40.242,26

4.1

Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em
Vias Urbanas
TR-201-00 (COMERCIAL-CAMINHÃO BASCULANTE)T0,663XP + 0,691XR +
2,765, XP=70,00 XR=0,00 brita
Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material
betuminoso em Vias Urbanas
Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material
betuminoso
CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e
massa
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,413XP +
0,488XR + 44,119 CAP-50/70
fornecimento e transporte de material betuminoso

4.343,70

40968

DER-ES 4.1.1 CM-30, fornecimento

t

1,41

R$

3.577,74

R$

5.053,89

41360

DER-ES 4.1.2 CAP-50/70, fornecimento

t

10,17

R$

2.063,86

R$

20.990,73

40978

DER-ES 4.1.3 Emulsão RR 1C-E

40972

DER-ES 4.1.4 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos

100849 DER-ES 4.1.5
60006

DER-ES 4.1.6 TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR + 7,682

100849 DER-ES 4.1.7

5
11616

ORSE

5.1

160709

IOPES

5.2

10072

DER-ES

5.3

210302

IOPES

5.4

6
42587

Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,413XP +
0,488XR + 44,119 CM-30

DER-ES

6.1

Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,413XP +
0,488XR + 44,119 RR 1C-E

t

0,71

R$

1.840,39

R$

1.299,86

%

20,93

R$

27.344,48

R$

5.723,20

t

1,41

R$

237,40

R$

335,35

t

169,51

R$

25,65

R$

4.347,26

t

0,71

R$

237,40

R$

167,68

TOTAL ITEM 4 R$

223.799,40

DECK DE MADEIRA
Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm,
protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as
faces, antes do assentamento
Travessas de madeira serrada tipo Parajú (7,5cm x 7,5cm / 3 x 3) e Madeira
tratada tipo Parajú (Escada) conforme projeto
Estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox, ou
similar, altura útil média DE 1,50M, enterrado 1m de profundidade
Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada
1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte

m2

39,51

R$

418,90

R$

16.550,68

m2

42,39

R$

956,46

R$

40.544,42

m

30,00

R$

50,23

R$

1.506,90

m

680,51

R$

179,66

R$

122.258,60

TOTAL ITEM 5 R$

180.860,61

LIMPEZA DA OBRA
Limpeza da obra geral

m2

1.960,00

R$

R$

1.705,20

TOTAL ITEM 6 R$

0,87

1.705,20

TOTAL R$4.619.334,90
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ANEXO X
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
CIDADE DAS CONCHAS

Local: CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E DA ORLA DE PIÚMA
Fonte: Custos Ref. IOPES LS=128,33% , ORSE E DER-ES JAN/2018 29,63% PIUMA - ES
MESES

ITEM

1
2
3
4

SERVIÇOS

VALOR GLOBAL
DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

2º Mês

3º Mês

4º Mês

5º Mês

5

DECK DE MADEIRA

6

LIMPEZA

8º Mês

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

225.830,39

25.092,27

25.092,27

25.092,27

25.092,27

25.092,27

25.092,27

25.092,27

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

3.256.687,15

407.085,89

407.085,89

407.085,89

407.085,89

407.085,89

407.085,89

407.085,89

407.085,89

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

182.613,04

182.613,04

182.613,04

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

223.799,40

55.949,85

55.949,85

55.949,85

55.949,85

50,00%

50,00%

90.430,31

90.430,31
100,00%

4.619.334,90

100,00%
730.452,14
100,00%
223.799,40
100,00%
180.860,61
100,00%

1.705,20

1.705,20
4.619.334,90

432.178,16

432.178,16

432.178,16

432.178,16

432.178,16

670.741,05

670.741,05

761.171,35

355.790,66

432.178,16

864.356,32

1.296.534,48

1.728.712,64

2.160.890,80

2.831.631,84

3.502.372,89

4.263.544,24

4.619.334,90
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100,00%
225.830,39
100,00%

182.613,04

180.860,61

TOTAL

3.256.687,15

730.452,14

1.705,20

TOTAL

9º Mês

25.092,27

RECUPERAÇÃO DO
ASFALTO

7º Mês

11,11%

PAVIMENTAÇÃO DA
CICLOVIA E CALCADA

6º Mês

25.092,27

ESTRUTURA (MURO DE
CONTENÇÃO)

1º Mês

100,00%
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ANEXO XI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E DA ORLA DE PIÚMA
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 - TAPUME, BARRAÇÕES E CONTAINER
1.1.1 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (em Volta da Construção do muro)
Lado direito comprimento:
Frente comprimento:
Lado Esquerdo comprimento:
Canteiro:

5,00
30,00
5,00
40,00

m
m
m
metros

1.1.2 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (em Volta do Barração)
Lado direito comprimento:
Frente comprimento:
Fundos comprimento:
Lado Esquerdo comprimento:
Canteiro :

20,00
12,00
20,00
12,00
64,00

m
m
m
m
metros

1.1.3 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial
Aluguel
Container:

6,00 mês
6,00 mês

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

6,00 mês
6,00 mês

1.1.5 Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone.
Aluguel
Container:

6,00 mês
6,00 mês

1.1.6 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)
Comprimento:
Largura:
Galpão:

6m
4m
24,00 metros quadrados

1.1.7 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo
de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)
Comprimento:
Largura:
Galpão

4m
3m
12,00 metros quadrados

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

25 m
25,00 metros

1.1.9 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m
Comprimento:
Padrão:

25 m
25,00 metros

1.1.10 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
Quantidade
Padrão:

20 m
20,00 metros

1.1.11 Mobilização e desmobilização de container até 50 km
Quantidade
Km:

3 unid
3,00 unidade

1.1.12 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES
Comprimento:
Largura:
Placa:

6m
3m
18,00 metros quadrados

1.1.13 Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte
Lado direito comprimento:
Frente comprimento:
Lado Esquerdo comprimento:
Tela de proteção:

10,00
40,00
10,00
60,00

m
m
m
metros
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1.1.14 Sinalização vertical com chapa em poliéster
Largura:
comprimento:
Quantidade de placas
Chapa:

0,75
0,75
30,00
16,88

m
m
unid
metros

1.2 - LOCAÇÃO
1.2.1 Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
Quantidade:
Equipe:

6,00 mês
6,00 mês

2.0 - ESTRUTURAL (MURO DE CONTENÇÃO)
2.1 - Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 4000 mm:
Altura:
Largura:
distancia
Prancha

2
6
30
360,00

m
m
m
metros quadrados

2.2 - Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas:
Comprimento:
Altura:
Largura:
Quantidade:

771
1,5
4,3
4.972,95

m
m
m
metros cubicos

2.3 - Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas
Comprimento:
Altura:
Largura:
Quantidade:

771
1,3
4,3
4.309,89

m
m
m
metros cubicos

2.4 - Reaterro com areia, tudo incluído
Comprimento:
Por metros quadrada atras do muro:
Quantidade:

475,35 m
3,12 m2
1.483,09 m3

2.5 - Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas:
Quantidade material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m:
Quantidade material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m:
Quantidade:

4.972,95 m3
4.309,89 m3
9.282,84 metros cubicos

Descontando Enrocamento de pedra de mão arrumada:
Descontando volume do muro:
Quantidade de Reaterro:

2.652,24
4.155,69
2.474,91 metros cubicos

Parte da pista com erosão

2.6 - Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma):
Por metro quadrado
Comprimento do muro:
Quantidade:

7,7 m2
771 m
5.936,70 metros quadrados

Dividido a quantidade de utilização
Quantidade:

5,00 vezes
1.187,34 metros quadrados

2.7 -Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm:
Por metro 8,25+2,48 Kg
Comprimento do muro:
771 m
Quantidade: 8.272,83 Kg
2.8 -Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm :
Por metro
70 Kg
Comprimento do muro:
771 m
Quantidade: 53.970,00 Kg
2.9 -Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. bombeavel) :
Por metro quadrado
Comprimento do muro:
Quantidade:

5,39 m2
771 m
4.155,69 metros cubicos

2.10 -Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação:
Por metro quadrado
Por metro quadrado
Comprimento do muro:
Quantidade:

4,92
6,7
771
8.959,02

m2
Formula
m2
m
metros quadrados

(1,32+0,65+1+0,65+1,3)*1
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2.11 - Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas:
(1,7*771)+(
Por metro conforme projeto 1,1*771) m
Comprimento do muro:
771 m
Quantidade: 2.158,80 metros
2.12 - Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação:
Comprimento do muro:
Junta de dilatação a cada
Quantidade:
Unidade de junta de dilatação
linear cada junta
Quantidade:

771 m
20 m
38,55 unidades
38,55 unid
3,5 m
134,93 metros

2.13 - Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte:
Comprimento do muro:
771 m
altura
0,8 m
lagura
4,3 m
Quantidade: 2.652,24 metros cubicos
2.14 - Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita:
BRITA PARA MURO por metro quadrado:
comprimento
Quantidade:

1,47 m2
771 m
1.133,37 metros Cubicos

Formula (1+0,65+1,3+0,65+1,3)*0,3*1

3.0 - PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA E PARTE DA CALCADA
3.1 - Demolição mecânica de concreto:
Comprimento:
altura
lagura
Quantidade:

257,81
0,15
0,3
11,60

m
m
m
metros cubicos

Formula (97,07+31,59+36,51+64,34+12,15+16,15)

3.2 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas (ciclovia):
Comprimento:
lagura
Quantidade:

390,24 m
Formula (980-400-38,81-150,95)
2m
780,48 metros quadrados

3.3 - Remoção de meio fio em Vias Urbanas:
Comprimento do muro:
Quantidade:

790 m
790,00 metros

3.4 - TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,647XP + 0,674XR transporte de demolição e remoção de pavimento asfáltico, meio fio e demolição de concreto XP=5 XR=1,00
asfalto da ciclovia
demolição de calçada
meio fio
item 4.1 asflato da pista
Quantidade:

270,48
29,00
35,55
162,45
497,48

ton
ton
ton
ton
ton

Formula (1960*0,06)*(2,3 peso especifico)
Formula 11,60*(2,5 peso especifico)
Formula 790*0,12*0,15*2,5(2,5 peso especifico)
Formula (1177,16*0,06)*(2,3 peso especifico)

3.5 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (Vermelho Ciclovia)
distancia
largura
Quantidade:

980,00 m
2,00 m
1.960,00 metros

3.6 - TR-202-00 (COMERCIAL-CAMINHÃO BASCULANTE)T 0,647XP + 0,674XR XP=33,00 XR=7,00 AREIA Ciclovia
distancia
largura ciclovia
altura
Peso Específico
Quantidade:

980,00
2,00
0,05
1,07
104,86

m
m
m
kg
ton

3.7 - Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação :
distancia
distancia
Quantidade:

980,00 m
980,00 m
1.960,00 metros

3.8 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (Canteiro central e parte da calçadão):
Canteiro Central distancia
largura
altura
Quantidade:

980,00
0,40
0,07
27,44

m
m
m
metros cubicos
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Parte da Calçada distancia
largura
altura
Quantidade:
Quantidade Total:

980,00
0,40
0,10
39,20
66,64

PAG:__________
ASS.:

m
m
m
metros cubicos
metros cubicos

3.9 - LUMINÁRIA EM LED COM POTÊNCIA DE 200W, Luminária LED publica de alta potencia, fabricada em alumínio injetado, pintura eletrostática, lente street, grau de proteção
igual ou superior a IP 66 (Para todos os componentes da luminária. Totalmente protegida contra penetração de poeira e contato na parte interna, protegida contra jatos de agua de
qualquer direção). Índice de Reprodução de Cores IRC maior ou igual a 70. Frequência de 60HZ, Fator de Potencia maior ou igual a 0,95. Proteção contra impactos mecânicos
mínimo IK 08, fluxo luminoso efetivo maior ou igual a 24.000 LM e eficiência energética maior ou igual a 115L/W temp. de cor 5.000 a 5.800K, tensão de trabalho 90~305VCA,
protetor de surto de 10KV, LED com vida útil igual ou superior a 50.000h (L70). A luminária deverá possuir base para rele fotocontrolador, o mesmo já incluso no equipamento.
Suporte de fixação para postes ou braços diâmetro de 48 a 60 mm. As luminárias deverão estar em conformidade com as normas da ABNT, NBR ensaios testados pelo INMETRO.
Garantia total da luminária (LED + Módulo LED + Óptica + Driver) de no mínimo 60 (Sessenta) Meses.
cada poste com duas luminária de LED
Quantidade de poste
Quantidade:

2 unid
37,00 unid
74,00 peças

3.10 - POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO – 10M DE ALTURA Poste ornamental tipo cisne duplo , Galvanizado a fogo, com pintura eletrostática de cor branca. Base e
chumbadores, reforçado, suporte vento de todas as direções e vibração. O poste deverá seguir as dimensões mínimas: 10m de altura, 5 polegadas de diâmetro em sua base, chapas
com espessuras de no mínimo 4mm, com sistema de fixação através de base e chumbadores, seguindo as normas da ABNT.
A chapa da base deverá ter espessura ½”, 280mm de largura e 280mm de comprimento, chumbadores com 500mm de comprimento para parafuso de ½”. Conforme Projeto anexo
extensão da ciclovia
distancia entre poste a cada
Quantidade:

925 metros
25 metros
37,00 peças

3.11 - Cabo elétrico PP 2x4mm² FLEXÍVEL
Quantidade:

1.500,00 metros

3.12 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2
distancia
Quantidade passada:
cabo de aterramento:
Quantidade:

980,00
2,00
825,00
2.785,00

m
vezes
m
metros

3.13 - Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE
distancia
Quantidade:

980,00 m
980,00 metros

distancia
Quantidade:

100,00 m
100,00 metros

unidade
Quantidade:

4,00 unid
4,00 metros

unidade
Quantidade:

8,00 unid
8,00 metros

unidade
Quantidade:

4,00 unid
4,00 metros

3.14 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA

3.15 - CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO

3.16 - CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 16MM2

3.17 - CHAVE MAGNETICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.18 - Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m
uma unidade para cada poste
unidade
Quantidade:

1 unid
37,00 unid
37,00 metros

3.19 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante:
Comprimento:
lagura
Quantidade:

980,00 m
0,08 m
78,40 metros quadrados

Formula (0,2*0,2)*2

4.0 - RECUPERAÇÃO DO ASFALTO
4.1 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas (Pista):
Comprimento:
lagura
Quantidade:

336,33 m
3,5 m
1.177,16 metros quadrados

Indicado na planta baixa
Formula 93,96+113,21+34,81+94,35

4.2 - Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m:
Comprimento:
lagura
Quantidade:

336,33 m
3,5 m
1.177,16 metros quadrados

Formula 93,96+113,21+34,81+94,35
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4.3 - Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas:
BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO Comprimento:
lagura
Quantidade:

1177,16 m2
0,15 m
176,57 metros Cubicos

4.4 - TR-201-00 (COMERCIAL-CAMINHÃO BASCULANTE)T0,647XP + 0,674XR + 2,698, XP=70,00 XR=0,00 brita
Formula 176,57+1133,37
metros cubicos brita:
peso especifico
Quantidade:

1309,94 m3
1,6 t/m3
2.095,91 tonelada

4.5 -Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas
Comprimento:
lagura
Quantidade:

336,33 m
3,5 m
1.177,16 metros quadrados

4.6 - Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
Comprimento:
lagura
Quantidade:

336,33 m
3,5 m
1.177,16 metros quadrados

4.7 - CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa
area m2
espessura
Quantidade:
Massa m3
peso especifico
Quantidade:

1177,16 m
0,06 m
70,63 metros cubicos
70,63 m3
2,4 t/m3
169,51 tonelada

4.8 - Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,434XP + 0,512XR + 46,282 CAP-50/70 XR = 468km
Massa m3
peso especifico
Quantidade:

70,63 m3
2,4 kg
169,51 tonelada

area m2

1177,16 m2
0,0012 t/m2
1,41 tonelada

4.1 - Fornecimento e transporte de material betuminoso
4.1.1 - CM-30, fornecimento

Quantidade:
4.1.2 - CAP-50/70, fornecimento
Massa m3
peso especifico
Quantidade:
taxa de 6%

70,63
2,4
169,51
10,17

m3
t/m3
tonelada
tonelada

formula 169,51*0,06

4.1.3 - Emulsão RR 1C-E
area m2
taxa
Quantidade:

1177,16 m2
0,0006
0,71 tonelada

4.1.4 - Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
%

15,28

4.1.5 - Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,434XP + 0,512XR + 46,282 CM-30 XR = 468km
tonelada;
Quantidade:

1,41 ton
1,41 tonelada

4.1.6 -TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,974XP + 1,011XR + 7,495 XR = 18km
Massa m3
peso especifico
Quantidade:

70,63 m3
2,4 kg
169,51 tonelada

4.1.7 - Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,434XP + 0,512XR + 46,282 RR 1C-E XR = 468km
area m2
taxa
Quantidade:

1177,16 m2
0,0006
0,71 tonelada

5.0 - DECK DE MADEIRA
5.1 - Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento
Deck
quantidade
Quantidade:

13,17 m2
3 UND
39,51 tonelada
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5.2 - Travessas de madeira serrada tipo Parajú (7,5cm x 7,5cm / 3 x 3) e Madeira tratada tipo Parajú (Escada) conforme projeto
(7,5*0,75)*
Deck 6+8,64
m2
Quantidade:
42,39 metros quadrados
5.3 - Estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox, ou similar, altura útil média DE 1,50M, enterrado 1m de profundidade
toras
Quantidade:

30,00 m
30,00 metros

5.4 - Estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox, ou similar, altura útil média DE 1,50M, enterrado 1m de profundidade
Corrimão 33,33+43,74+12,6+18
Quantidade:
680,51 metros
6.0 - LIMPEZA DA OBRA
6.1 Limpeza da obra geral
Lado direito comprimento:
largura
Canteiro :

980,00 m
2,00 m
1.960,00 metros
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ANEXO XII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
ITEM 1.1.1. TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50 MM BRANCA H=2,20, INCL. MONTAGEM
ESTR. MAD. 8”X8”, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (EM VOLTA DA
CONSTRUÇÃO DO MURO)
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ITEM 1.1.2. TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50 MM BRANCA H=2,20, INCL.
MONTAGEM ESTR. MAD. 8”X8”, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (EM
VOLTA DO CANTEIRO)
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ITEM 1.1.3. ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVTÓRIO,
MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENZIANAS PISO ESPECIAL
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ITEM 1.1.4. ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT
P/ AR COND. 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO
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ITEM 1.1.5. ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO
TERM/ACUST., 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADAS COMPUTADOR E TELEFONE
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ITEM 1.1.6. GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00 M², EM PEÇA DE MADEIRA
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC DE 6 MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
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ITEM 1.1.7. GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00 M², EM PEÇAS DE MADEIRA
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7 CM COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6 MM
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
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ITEM 1.1.8. REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D’ÁGUA DIÂM. ¾”, CONF. ESPEC. CESAN,
INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO).
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1.1.9. REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO
ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
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1.1.10. REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA RIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES,
QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENT. E QDG
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ITEM 1.1.11. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM
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ITEM 1.1.12. PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,0 X 6,0 M, PADRÃO DER-ES
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ITEM 1.1.13. SINALIZAÇÃO DE OBRAS URBANAS COM TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE
PVC COR LARANJA COM SUPORTE
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ITEM 1.1.14. SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA DE POLIESTER
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ITEM 1.2.1. EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO
(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO (LOCAÇÃO DO
MURO)
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ITEM 2.1. ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ
4000MM
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ITEM 2.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H=0,00 A 1,50M, EM VIAS URBANAS
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ITEM 2.3. ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H-> 1,50 A 3,00 C/ ESGOTAMENTO,
EM VIAS URBANAS
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ITEM 2.4. REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO
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ITEM 2.5. REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) EM VIAS
URBANAS
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ITEM 2.6. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PAR
ESTRUTURA EM GERAL 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA
2.5X10CM (INCL. MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCLIPTO E DESFORMA)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.7. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.8. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.9. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 25Mpa –
CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/
CONCR. BOMBEAVEL)

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.10. MANTA GEOTÉXTIL NÃO TECIDA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO
10KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.11. DRENO OU BARBACÃ EM TUBO PVC, DIÂMETRO DE 2” EM VIAS URBANAS

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.12. JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PRÉ MOLDADA P/ CONCRETO, TIPO FUNGENBAND
EM PERFIL O-12 DE PVC ALTA DENSIDADE, UNIONTECH OU EQUIVAL. FORNECIM./COLOCAÇÃO

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.13. ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA EXCLUSIVE TRANSPORTE

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 2.14. COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 2 NCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO,
COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.1. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS (CICLOVIA)

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.3. REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.4. TR-202-00 (COMERCIAL – CAMINHÃO BASCULANTE) 0,633XP + 0,691XR TRANSPORTE
DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MEIO FIO E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
XP=5,00 XR=1,00
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.5. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 mpa), ESP.= 06CM, SOBRE COLCHÃO
DE AREIA 5 CM, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA, EM VIAS URBANAS
(VERMELHO CICLOVIA)

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.6. TR-202-00 (COMERCIAL – CAMINHÃO BASCULANTE) T0,663XP + 0,691XR XP=33,00
XR=7,00 AREIA (PARA CICLOVIA)
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.7. MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIAÇÃO

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.8. FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 Mpa (BRITA 1 E 2) –
(5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (CANTEIRO CENTRAL E PARTE DE CALÇADÃO)

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.9.LUMINÁRIA EM LED COM POTÊNCIA DE 200 W. LUMINÁRIA LED PUBLICA DE ALTA
POTÊNCIA, FABRICADA EM ALUMINIO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE STREET,
GRAU DE PROTEÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A IP 66 (PARA TODOS OS COMPONENTES DA
LUMINÁRIA. TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA PENETRAÇÃO DE POEIRA E CONTATO NA PARTE
INTERNA, PROTEGIDA CONTRA JATOS DE ÁGUA DE QUALQUER DIREÇÃO). ÍNDICE DE
REPRODUÇÃO DE CORES IRC MAIOR OU IGUAL A 70. FREQUENCIA DE 60 HZ, FATOR DE POTENIA
MAIOR OU IGUAL A 0,95. PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK 08, FLUXO
LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL A 24.000 LM E EFICIÊNCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL
A 115L/W TEMP. DE COR 5.000 A 5.800K, TENSÃO DE TRABALHO 90~305VCA, PROTETOR DE
SURTO DE 10 KV, LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000H (L70). A LUMINÁRIA
DEVERÁ POSSUIR BASE PARA RELE FOTOCONTROLADOR, O MESMO JÁ INCLUSO NO
EQUIPAMENTO. SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA PSOTES OU BRAÇOS DIÂMETRO DE 48 A 60MM. AS
LUMINÁRIAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, NBR ENSAIOS
TESTADOS PELO INMETRO. GARANTIA TOTAL DA LUMINÁRIA (LED + MODULO LED + ÓPTICA +
DRIVER) DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES.
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.10. POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO – 10 M DE ALTURA – POSTE ORNAMENTAL TIPO
CISNE DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA DE COR BRANCA. BASE E
CHUMBADORES, REFORÇADO, SUPORTE VENTO DE TODAS AS DIREÇÕES E VIBRAÇÃO. O POSTE
DEVERÁ SEGUIR AS DIMENSÕES MÍNIMAS: 10M DE ALTURA, 5 POLEGADAS DE DIÂMETRO EM
SUA BASE, CHAPAS COM ESPESSURAS DE NO MINIMO 4MM, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO
ATRAVÉS DE BASE E CHUMBADORES, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT. A CHAPA DA BASE
EVERÁ TER ESPESSURA ½”, 280MM DE LARGURA E 280MM DE COMPRIMENTO, CHUMBADORES
COM 500MM DE COMPRIMENTO PARA PARAFUSO DE ½”. CONFORME PROJETO ANEXO

DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.11. CABO ELETRICO Pregão Presencial 2X4MM² FLEXÍVEL

DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.12. FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V – 70°,
SEÇÃO DE 16.0 MM²
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.13.ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1”, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.14. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1” – ROSCAVEL SEM LUVA
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.15. CABEÇOTE DE ENTRADA 1” EM ALUMINIO FUNDIDO
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ITEM 3.16. CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/ CABO 16 MM²
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ITEM 3.17. CHAVE MAGNÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.18. CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO DE 0,40 X 0,40 X 0,40M
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 3.19. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAÚLICO PASTILHADO,
VERMELHO, DIM. 20 X 20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS (PISTA)
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H=0,20M
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.3. BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA
BRITA EM VIAS URBANAS
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.4. TR-201-00 (COMERCIAL-CAMINHAO BASCULANTE) T0,663XP + 0,691XR + 2,765,
XP=70,00 XR=0,00 BRITA
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.5. IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL
BETUMINOSO EM VIAS URBANAS
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ITEM 4.6. PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO
MATERIAL BETUMINOSO
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.7. CBUQ (CAMADA PRONTA-CAPA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DO CAP
E MASSA
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PAG:__________
ASS.:

ITEM 4.8. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (DNIT), INCLUSIVE BDI DIFERENCIADO 0,413XP
+ 0,488XR + 44,119 CAP-50/70

DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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ITEM 4.1.1. CM-30, FORNECIMENTO
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ITEM 4.1.2. CAP-50/70, FORNECIMENTO
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ITEM 4.1.3. EMULSÃO RR 1C-E
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ITEM 4.1.4. BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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ITEM 4.1.5. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (DNIT), INCLUSIVE BDI DIFERENCIADO
0,413XP + 0,488XR + 44,119CM-30
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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ITEM 4.1.6. TR-301-00 (MASSA ASFÁLTICA) 0,998XP + 1,037XR + 7,682
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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ITEM 4.1.7. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTCO (DNIT), INCLUSIVE BDI DIFERENCIADO
0,413XP + 0,488XR + 44,119 RR 1C-E
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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ITEM 5.1. DECK EM MADEIRA PAU D’ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10X2CM,
PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES,
ANTES DO ASSENTAMENTO
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ITEM 5.2. TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADA TIPO PARAJÚ (7,5CM X 7,5CM / 3X3) E MADEIRA
TRATADA TIPO PARAJÚ (ESCADA) CONFORME PROJETO
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ITEM 5.3. ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRA COM 25 CM DE DIÂMETRO, TRATADO COM
PENTOX, OU ISMILAR, ALTURA ÚTIL MÉDIA DE 1,50M, ENTERRADO 1M DE PROFUNDIDADE
DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DESENVOLVIDA PELA PROPONENTE
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ITEM 5.4. CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 3” COM CHUMBADORES A
CADA 1,50M, INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
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ITEM 6.1. LIMPEZA DA OBRA GERAL
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ANEXO XIII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de Muro de Contenção e Recuperação
de Calçadas e Ciclovia localizado na Av. Prefeito José de Vargas Scherrer (Avenida Beira Mar),
com 771 metros de extensão de muro e 980 metros com calçadas e ciclovia, com emprego de mão-deobra, materiais e equipamentos, de acordo com o projeto.
LOCAL: PRAIA CENTRAL, PIÚMA ES.
- INTRODUÇÃO
Trata-se da construção de Muro de Contenção e Recuperação de Calçadas e Ciclovia, destruída pelo
avanço do mar, localizado no município de Piúma, praia Central.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste memorial e Planilha
orçamentaria. Os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.
O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a serem
empregados na execução da obra visando a Construção do Muro de Contenção e Recuperação de
Calçadas e Ciclovia destruída.
– INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA
– Placa de Obra – deverá ser confeccionada e afixada em local de fácil acesso e visualização, terá
dimensões mínimas de 3,00 x 6,00 metros e deverão constar as seguintes informações:
Obra da Prefeitura Municipal de Piúma (com brasão Municipal);
Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
Descrição do Objeto;
Valor inicial do Contrato, prazo de início e término.
Nome da Empresa Contratada e Responsável Técnico da Obra.
- Aluguel mensal de container - (módulo metálico içável) tipo escritório, com ar condicionado,
isolamento termo/acústica, 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone, piso em
compensado naval, conformidade com a NR18, inclusive laudo de descontaminação. Inclusive
mobilização e desmobilização.
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- Aluguel mensal de container - (módulo metálico içável) para refeitório, com porta, 2 janelas,
abertura para ar condicionado, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica,
isolamento termo acústico (teto e paredes), piso em compensado naval pintado, conformidade com a
NR18, inclusive laudo de descontaminação. Inclusive mobilização e desmobilização.
- Aluguel mensal de container - (módulo metálico içável) sanitário, com 3 vasos sanitários, lavatório,
mictório,5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial, conformidade com a NR18, inclusive laudo de
descontaminação. Inclusive mobilização e desmobilização.
- Galpão - Galpão para serraria e carpintaria área 24.00m2, em peça de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. De 6mm, inclusive ponto e
cabo de alimentação da máquina.
- Galpão - Galpão para corte e armação com área de 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentação da máquina.
- Tapume - em telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, montado em estrutura de madeira
8"x8", (em volta da construção do muro e do canteiro).
- Ligações provisórias – Ligações de rede de água, luz e esgoto, ficarão às expensas da contratada e deverão
atender as exigências das respectivas concessionárias.
- Sinalização de obras - Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC
cor laranja com suporte
- Sinalização vertical - Sinalização vertical com chapa em poliéster.
- Locação - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo
equipamento, transporte e profissionais nível médio) (Locação do Muro).
- MURO DE CONTENÇÃO
- Escoramento - contínuo da cava em estaca prancha de largura até 4000 mm. O escoramento de uma
vala tem o objetivo de manter estáveis os taludes das escavações. A estrutura do escoramento atua
como contenção lateral das paredes do solo de uma vala e é convencionalmente composta por
pranchas de madeira ou metálica fincadas perpendicularmente ao solo. É necessário escorar uma
vala quando se constata a possibilidade de alteração da estabilidade de estruturas no entorno da
escavação. Além disso, o escoramento visa a evitar o desmoronamento por ocorrência de solos
inconsistentes, pela ação do próprio peso do solo e das cargas eventuais ao longo.
- Escavação - mecânica de material de 1ª categoria para execução da base do muro de contenção.
- Reaterro - O material escavado, será utilizado com aterro e compactado, sendo lançado atrás do
muro de contenção.

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000

PROC. Nº 5.601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18

PAG:__________
ASS.:

Os serviços de escavação serão iniciados à medida que forem sendo concluídas as atividades de
retirada da pavimentação e demolição das rochas e concreto existente, se houver, bem como da
pesquisa de interferências. O local a ser escavado deverá ser sinalizado.
Nos casos de terrenos de pouca coesão, para permitir a estabilidade de paredes, admitir-se-á a
execução de taludes inclinados a partir da cota correspondente ao eixo da vala;
Quando este recurso não possa ou deva ser aplicado, em virtude de profundidade de escavação
superior a 1,50, pela consistência do solo, pela proximidade de edificações, pela escavação em vias
pavimentadas e em calçadas, serão realizados serviços de escoramento;
Ao final da escavação, as valas deverão apresentar a superfície de fundo regularizada através de
processos manuais ou mecânicos
Todo material oriundo da escavação e que deverá ser aproveitado no reaterro, será depositado de
um só lado da vala escavada, a distância mínima de 1,00m da borda, quando a profundidade da
escavação for maior que 1,50.
Verificar as interferências, sinalizar o local, escavação superior a 1,50m ou quando necessário,
devem ser escoradas, depositar o material escavado a uma distância mínima de 1m da borda da vala
quando a profundidade for superior a 1,50m, regularizar o fundo das valas, e remover material não
aproveitável.
- Fôrma - chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral,
5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma).
- Armadura - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grosso diâmetro de
12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1"), conforme projeto.
- Armadura - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de
6.3 a 10.0 mm, conforme projeto.
- Concreto - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. Bombeável).
De acordo com a sequência previamente estabelecida pela Fiscalização, tendo em vista as condições locais e
específicas de cada obra. Valem para essa execução as especificações previamente estabelecidas, a
saber:
Colocação de formas de fixação;
Colocação de ferragem;
Concretagem;
Cura;
O alinhamento e verticalidade da contenção deverão ser controlados, de forma contínua, por
meio de aparelhos convenientemente locados, enquanto se procedera sua elevação. O nivelamento dos
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topos dos pilares também deverá ser verificado por intermédio de aparelhos, obedecendo
rigorosamente aos valores das cotas previstas no projeto.
Deverá estar presente durante a concretagem engenheiro pleno e encarregado geral. A contratante
deverá ser informada do horário da concretagem para acompanhamento.
Esta seção trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para estruturas permanentes, de
acordo com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para fabricação, transporte,
lançamento, acabamento, cura e controle tecnológico.
As tensões características dos concretos empregados nesta obra, designados pela notação “fck”,
correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de não serem atingidos.
O concreto será composto de cimento, água, agregados e qualquer componente, a critério da
fiscalização e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de água, retardador de
pega, impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas em
ensaios laboratoriais e aprovadas pela fiscalização. Estes produtos devem assegurar:
Trabalhabilidade compatível com as necessidades de lançamento;
Homogeneidade em todos os pontos da massa;
Apresentar, após o lançamento, compacidade adequada e, após a cura, durabilidade,
impermeabilidade e resistência mecânica conforme projeto estrutural.
O concreto e materiais componentes deverão possuir características que atendam às Normas e
especificações ABNT. Em casos de omissão ou não aplicabilidade, prevalecem às exigências de outras
normas e especificações de acordo com a fiscalização.
A fiscalização deverá ter acesso aos laudos de controle de tecnológico de todos itens de concreto
empregados na execução da obra.
- Manta Geotêxtil - não tecida RT - 16 kn/m será instalada na face positiva do muro, entre o muro e
areia, devendo envolver toda a lateral do muro e também nas saídas dos tubos de modo que
garantem a drenagem da água sem a captação de areia. Também deverá ser “coberto” todo
perímetro pertencente ao enrocamento da base do muro, conforme detalhamento em projeto.
- Dreno - Será instalado e utilizado em partes do muro, tubo de PVC dreno ou barbacã, diâmetro de
2” a cada 1 metro conforme detalhamento do projeto.
- Junta de dilatação - Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em
perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim. /colocação.

- Enrocamento de Pedra de mão - Com o objetivo de proteger a base do muro evitando a erosão,
deverá ser lançado um maciço composto de pôr blocos de rochas conforme detalhamento no
projeto.
- Colchão drenante - Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento,
compactação e transporte da brita. Conforme especificado em projeto.
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- CICLOVIA E CALÇADAS
- Demolição mecânica - deverá ser demolido mecanicamente toda a extensão de onde será a
calçada. Conforme o projeto.
- Demolição e remoção de pavimento asfáltico - deverá ser demolido pavimento asfáltico toda a
extensão de onde será feito a ciclovia. Conforme especificado em projeto.
- Remoção de meio fio - Deverá ser removido o meio fio existente.
- Transporte de demolição e remoção de pavimento asfáltico, meio fio e demolição de concreto Conforme especificado em croqui, em área licenciada.
- Pavimentação Blocos de Concreto - O trecho apresentado no projeto, será pavimentado em blocos prémoldados de concreto, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados
sobre colchão de areia na espessura de 05 cm para assentamento e rejuntamento, cor vermelha conforme
projeto. Altamente vibro prensados, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação
com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) de
acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781. O colchão de areia, deve ser executado sobre a camada de
base existente; suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que
será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. A espessura do
colchão será de 05 cm. Para o preenchimento dos espaços entre a borda de confinamento (meio-fio,
por exemplo) e a primeira peça inteira do pavimento, às vezes é necessária utilizar pedaços de blocos
para recorte. Estes pedaços são obtidos com o corte de blocos, com talhadeira, cisalhamento por golpe
ou com disco abrasivo giratório. Quanto mais liso for o corte, melhor será o ajuste entre as faces. Para o
assentamento e arrasamento dos blocos após a colocação sobre a camada de areia é fundamental a
utilização de rola compactador.
- Meio fio de concreto DP-1 - Será assentado Meio fio de concreto no canteiro central para a
separação entre ciclovia e via. Estando a base preparada, crava-se estacas de madeira em quantidades
suficientes ao longo do trecho a ser executado, estica-se uma linha de nylon fixando-a entre as estacas
determinando-se assim o alinhamento e nivelamento necessário das peças.
- Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck 20 Mpa – Será aplicado no canteiro e parte
da calçada, Conforme especificado no projeto.
- Luminária em led com potência de 200w - Luminária LED publica de alta potência, fabricada em
alumínio injetado, pintura eletrostática, lente street, grau de proteção igual ou superior a IP 66
(Para todos os componentes da luminária. Totalmente protegida contra penetração de poeira e
contato na parte interna, protegida contra jatos de agua de qualquer direção). Índice de
Reprodução de Cores IRC maior ou igual a 70. Frequência de 60HZ, Fator de Potência maior ou
igual a 0,95. Proteção contra impactos mecânicos mínimo IK 08, fluxo
luminoso efetivo maior ou igual a 24.000 LM e eficiência energética maior ou igual a
115L/W temp. de cor 5.000 a 5.800K, tensão de trabalho 90~305VCA, protetor de surto
de 10KV, LED com vida útil igual ou superior a 50.000h (L70). A luminária deverá
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possuir base para rele fotocontrolador, o mesmo já incluso no equipamento. Suporte
de fixação para postes ou braços diâmetro de 48 a 60 mm. As luminárias deverão
estar em conformidade com as normas da ABNT, NBR ensaios testados pelo
INMETRO.
Garantia total da luminária (LED + Módulo LED + Óptica + Driver) de no mínimo 60
(Sessenta) Meses.
- Poste ornamental galvanizado - Poste ornamental tipo cisne duplo, Galvanizado a fogo, com
pintura eletrostática de cor branca. Base e chumbadores, reforçado, suporte vento de todas as
direções e vibração. O poste deverá seguir as dimensões mínimas: 10m de altura, 5 polegadas de
diâmetro em sua base, chapas com espessuras de no mínimo 4mm, com sistema de fixação
através
de
base
e
chumbadores,
seguindo
as
normas
da
ABNT.
A chapa da base deverá ter espessura ½”, 280mm de largura e 280mm de
comprimento, chumbadores com 500mm de comprimento para parafuso de ½”. Conforme
especificado no projeto.
- Cabo elétrico PP – O cabo elétrico PP 2x4mm² flexível, Utilizado para a alimentação das
luminárias de LED, passando no interior de todo o poste ate a conexão na caixa de passagem, no
interior do poste não poderá ter emenda ou qualquer derivação do cabo.
- Fio ou cabo de cobre termoplástico 16mm – Cabo de isolação para 1000V, utilizado para a
alimentação dos postes sendo interligados de uma caixa de passagem até a outra. Não podendo
ter emendas nos eletrodutos e identificados nas cores VERDE para aterramento e cores
VERMELHA ou PRETA para das fases.
- Eletroduto - Eletroduto flexível corrugado 1" marca de referência tigre, material para a proteção
do cabo 16mm, a fim de evitar contato com a terra e umidade do solo.
- Eletroduto - Eletroduto de pvc rígido 1" Utilizado para a alimentação dos circuitos, saindo do
poste da concessionaria, atravessando a Av. Prefeito Jose de Vargas Scherrer até a caixa de
passagem.
- Cabeçote - Cabeçote de entrada 1" em alumínio fundido, utilizado na ponta do eletroduto de
PVC Rígido de 1” para proteção contra entrada de agua.
- Conector - Conector split-bolt (ks) p/cabo 16mm2, utilizado na conexão da rede elétrica da
concessionária no circuito de alimentação das luminárias de LED.
- Chave magnética - Chave magnética para iluminação pública, instalada entre o circuito de
alimentação e a rede da concessionária de energia, realizando a função de proteção do circuito,
em caso de uma sobrecarga ou necessidade de manutenção.
- Caixa de passagem - Caixa de passagem de concreto armado com revestimento interno, tampas
de concreto com alça em vergalhão de aço e fundo coberto com uma camada de 5cm de brita. As
dimensões da caixa são as seguintes: 0,40x0,40x0,40m Conforme especificado no projeto.
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- Ladrilho Hidráulico – Deverá ser assentado o piso em ladrilho hidráulico pastilhado vai ser feito
na calçada conforme normativa de acessibilidade, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante. Conforme especificado no projeto.
- RECUPERAÇÃO DO ASFALTO
- Demolição e remoção de pavimento asfáltico - deverá ser demolido pavimento asfáltico toda a
extensão de onde será feito a recuperação do asfalto. Conforme especificado em projeto.
- Regularização e compactação do sub-leito - Deverá ser executado a regularização e
compactação do sub-leito (100% P.I.) H -> 0,20 m, empregando equipamentos mecanizado.
- Base de brita graduada - A camada de base será executada em Brita graduada com espessura de
15 cm, composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria
contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação.
Conforme especificado em projeto.
- Imprimação - De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93.
Pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação será aquela que pode ser
absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de
obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base,
procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a
seguir aplica-se o material betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura
ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se
imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada
ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente
corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente
úmida.
- Pintura de ligação - A aplica-se o ligante asfáltico adequado, na temperatura compatível com o
seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O ligante asfáltico não deve ser
distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva, quando
esta estiver eminente ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso
de umidade. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em função da relação temperatura-viscosidade.
Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A
faixa de viscosidade recomendada para espalhamento é de 30 a 60 segundos Saybolt-Furol para
AD, EA e CAP. Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao
trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a pintura da
adjacente, quando a primeira meia-pista for aberta ao trânsito. Logo que possível dever-se-á
executar a camada asfáltica sobre a superfície pintada.
A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se
colocar faixas de papel impermeável transversalmente, na pista, de modo que o início e o término
da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais são, a seguir, retiradas.
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Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. A uniformidade
depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se iniciar o serviço, deve ser realizada
uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade de distribuição.
Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na própria pista, quando o carro distribuidor estiver
dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante asfáltico.
Após aplicação do ligante deve ser esperado o escoamento da água e evaporação em decorrência
da ruptura.
O ligante deverá ser transportado diretamente do fornecedor para a obra, portanto existe
somente o transporte local com a distância do transporte da fábrica de emulsões até a obra. O
consumo de emulsão é de 1,5 L ou 1,5 kg por metro quadrado de pista.
- CBUQ - O Concreto Betuminoso Usinado à Quente será produzido na usina de asfalto à quente,
atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada
diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões
utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura
asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibroacabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como objetivo
a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima seja de 5(cinco)
centímetros (compactado). A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), com uma espessura constante mínima compactada de 5,0(cinco) cm,
por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em PMF em toda a pista de
rolamento dos veículos. Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo
compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibroacabadora. A massa asfáltica deverá ser
aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar
chuvoso ou com neblina. A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas:
a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo
seja distribuída à massa asfáltica com vibroacabadora. A rolagem final será executada com rolo
tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.
Após o término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha
resfriado. As faixas da massa poderão ser do tipo IV ou V; segundo norma do DER. As
temperaturas da massa não deverão ultrapassar 177º C; no caminhão a temperatura não deverá
ser inferior a 127º C, na rolagem a temperatura deverá ser propicia para compactação do material.
- Emulsão RR 1C-E - A pintura de ligação será executada com RR-1C-E sobre base com superfície
imprimada.
- DECK DE MADEIRA
- Deck em madeira - Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm,
protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do
assentamento.
- Travessas de madeira - Travessas de madeira serrada tratada tipo Parajú, para escada e
complementos do Deck.
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- Toras de madeira - Estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox,
ou similar, enterrado 1m de profundidade.
- Corrimão - Será instalado um guarda-corpo na calçada. Os guarda corpos serão feitos em tubos
de aço galvanizado de 3” de diâmetro com chumbadores a cada 1.50m. A Fabricação e colocação
de guarda corpo, coping e corrimão galvanizado todo o serviço de serralheria e assentamento
deve ser feito com mão-de-obra especializada. A pintura a óleo ou esmalte para ferro galvanizado
com duas demãos na cor cinza sob uma demão de anti corrosivo tipo “zarcão”.
- LIMPEZA DA OBRA
- Limpeza da obra geral - A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar
perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, como luz, ligadas de
modo definitivo.
Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para fora
da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica e outros, devendo ser
removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas.
Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando
especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais indevidos.
- ENTREGA DA OBRA
A firma Empreiteira só poderá entregar a obra depois que a fiscalização fizer uma visita para constatar o
seu bom estado de construção e funcionamento.
Será feita uma verificação de toda a obra e, qualquer serviço que seja encontrado deficiente, deverá ser
corrigido ou substituída pela Empreiteira.
A obra deverá ser entregue limpa, com a remoção dos entulhos e restos de materiais de
construção.
Qualquer informação ou dúvida procurar o Setor de Engenharia da Secretaria de Municipal de
Obras e Serviços.
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ANEXO XIV
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Local, ....... de ......................... de 201.......
Ao
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Piúma – ES
Assunto: Declaração de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos para a
execução dos serviços referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019.
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ), por intermédio do
seu(ua) representante legal Sr (a). (nome do representante), portador (a) da Carteira de
identidade nº (número da identidade) e inscrito no CPF (número do CPF), DECLARA sob as
penalidades cabíveis que dispõe de veículos, máquinas e equipamentos para a realização do
objeto da Concorrência Pública nº 001/2019, e que se compromete a empregá-los de forma
imediata e pelo prazo requerido quando do início dos serviços, e, também, que eles se
encontram em condições adequadas de utilização. São eles:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Carimbo CNPJ e Assinatura do Representante da Empresa)
Nome do Representante
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ANEXO XV
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019
MINUTA DO CONTRATO
Contrato nº ____/2019
Processo: 5.601/2019
Concorrência Pública 001/2019
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Regime de Contratação: Empreitada por preço unitário

O Município de Piúma/ES, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede a Av. Aníbal de Souza
Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.695/0001-18, neste ato
representado por seu representante legal, Sr. José Ricardo Pereira da Costa, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx e inscrito no CPF sob o nº xxxxxx, residente e
domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa xxxxx inscrita
no CNPJ sob o nºxxxxxx, neste ato representado por seu representante legal o Srº xxxxxx, portador
do RG nº xxxxxx e inscrito no CPF sob o nº, empresário, residente e domiciliado a Rua xxxxxx, nº
xxxx, bairro xxxx, cidade xxxxx, doravante denominado CONTRATADA, ajustam a presente
contratação nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar 123/2006 e suas
alterações conforme os termos do processo acima epigrafado e de acordo com as Cláusulas e
condições seguintes:
1

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente Licitação é a Contratação De Empresa Especializada Para Construção
De Muro De Contenção E Recuperação De Calçadas E Ciclovia Na Av. Prefeito José De Vargas
Scherrer (Avenida Beira Mar), Conforme especificações constantes da planilha, quantitativos e
preços.
2

- CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

2.1- A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da Emissão da
Ordem de Serviço, desde que publicado nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº
8666/93.
2.2- O prazo para Execução do Contrato será de 9 (nove) meses, de acordo com cronograma
físico financeiro.
2.3- Prorrogações serão permitidas nos termos do art. 57, inciso II da Lei no 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito.
3

- CLÁUSULA TERCEIRA –DO VALOR:

3.1 – O Município de Piúma pagará a Contratada pela prestação do serviço o valor global de
R$xxxx de acordo com a proposta comercial homologada e conforme a execução do serviço.
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3.2 - No valor do serviço, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais,
sociais e trabalhistas, inclusive transporte, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos
relacionados ao serviço.
4

- CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS VALORES:

4.1 - Os preços propostos serão reajustados, quando o período de execução dos serviços
ultrapassar 12 (doze) meses a partir da data de apresentação da proposta. Os preços
serão reajustados a partir da data, para cobrir flutuações de custo dos insumos na mesma
proporção e periodicidade do índice indicado no termo de Contrato aplicando-se a
seguinte fórmula de reajuste.
I1 – I0
R=-----------x V
I0
Onde:
R= Reajuste
I1 = Índice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da
proposta.
I0 = Índice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta.
V = Valor da fatura a ser reajustada
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas.
4.2 – Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o
índice que estiver disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.
5

- CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente até 30 (trinta) dias após a prestação e
confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições apresentadas até o 3º
(terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à Prefeitura Municipal, de
documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras.
5.1.1 – Os pagamentos ficarão vinculados ao repasse dos recursos provenientes do Convênio
113/2018, conforme o cronograma de desembolso.
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5.2 – As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após
análise minuciosa da documentação da execução dos serviços, seguindo o cronograma físicofinanceiro anexo.
5.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
5.4 – O Município de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título
lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
5.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo
expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da
rede bancária ou de terceiros.
5.6 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes
seguintes:

PRIMEIRA FATURA


Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – ART/CREA;

a) Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também
providenciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser
apresentado juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme o caso;


Matrícula do serviço junto ao INSS.

SEGUNDA FATURA
b) A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o
último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento
que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos
citados documentos, devidamente autenticados;
b.1) A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e
de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período;
c) Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento:
c.1) Nome e CNPJ da empresa tomadoras;
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c.2) Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem;
c.3) Número do contrato.
d) Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a
CONTRATADA apresentar as Certidões Negativas emitidas pelos órgãos e entidades competentes,
a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relativos à execução do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de
que adimpliu todos os referidos encargos;
i)

A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela administração

municipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de trabalho, para quaisquer
fins, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
TODAS AS FATURAS
f) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública
do Município de Piúma, com validade na data da apresentação;
g) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda
Pública do Estado do Espírito Santo, com validade na data da apresentação;
h) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com
validade na data da apresentação;
i) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com
validade na data da apresentação;
f) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação;
g) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da apresentação;
h) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada
(Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços);
i) GPS – Guia da Previdência Social devidamente autenticada (com cópia do CEI);
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT- expedida pelo TST- através do endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao;
k) Espelho da medição que seja anexo as faturas;
l) É vedada a antecipação de pagamentos.
6

- CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

7

Dotação

Despesa

Ficha

Fonte

- CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de
multa de mora, nas seguintes condições:
7.1.1- Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado.
7.1.2- Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução
do contrato.
7.1.3- A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 20.2 deste edital e na Lei Federal nº.
8.666/93.
7.2- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao
licitante contratado:
a)

Advertência;

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que

seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.
Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não são cumulativas
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos
(alínea “b”).
Parágrafo Segundo: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, o Secretário
Municipal de Obras e Serviços submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se
confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal.
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Parágrafo Terceiro: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo
Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame (Secretaria Municipal de Obras e
Serviços), por intermédio de sua autoridade competente (Secretário Municipal de Obras e
Serviços), decidir sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
7.3- As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
a)

Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá

notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local
de entrega das razões de defesa;
c)

O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez)
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei
Federal nº. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de
endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se
eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da
comunicação;
e)

Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei
Federal nº. 8.666/93;
f)

O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da

Procuradoria Geral do Município de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze) dias
submeter o parecer para decisão pelo Prefeito Municipal.
7.4- Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado,
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;
7.5- Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também
a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados
da garantia prestada pela contratada;
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7.6- Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual
em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.
8

- CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos artigos. 77, 78
e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
8.2 – Se o descumprimento deste Contrato gerar consequências graves para o Município de
Piúma, esta poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas no
Edital.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1 – A CONTRATADA prestou garantia para execução do contrato na modalidade
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do presente contrato,
constantes do processo

,

apenso ao processo nº

.

9.2 – A garantia referida no item 9.1 destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e
fiel execução do Contrato, o pagamento de eventuais multas aplicadas a contratada, podendo
ainda ser retida para satisfação de eventuais perdas e danos, ou para responder por ação ou
omissão de responsabilidade da contratada.
9.3 – A garantia será liberada ou restituída após a execução do contrato, ou seja, após a
aceitação definitiva dos serviços, mediante requerimento escrito dirigido ao Secretário
Municipal da Fazenda.
9.4 – Havendo prorrogação do prazo de execução dos serviços, a garantia tratada no item 9.1
deverá atender aos novos prazos.
10 –DA GARANTIA DO SERVIÇO
10.1- Garantia quinquenal: período de 5 anos, definido pelo art. 618 do código civil, no qual o
executor tem responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1 – A fiscalização dos serviços decorrentes deste contrato, será de competência e
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, neste ato representado por funcionário designado
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços,

a quem caberá verificar se, no seu

desenvolvimento, se estão sendo cumpridos os termos do contrato, o projeto, suas especificações
e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, assim como participar de
todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados.
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11.2 - O acompanhamento, os a testos e a fiscalização do serviço serão exercidas pelo fiscal/
responsável técnico senhor (___), técnico responsável, devidamente credenciado, com o telefone;
11.3 - Ao Responsável Técnico:
11.3.1 - Competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo a
CONTRATADA (Art. 67 da lei n. 8666/93 e Art. 6º do decreto 2271/97), com as seguintes
obrigações:
a)

O fiscal deverá elaborar relatórios técnicos financeiros mensais, contendo informações do

andamento dos serviços sob os aspectos técnicos, financeiros e administrativos, os problemas
verificados e as providencias a serem tomadas, tudo em conformidade com as ações descritas
neste termo de referência e demais normas vigentes;
b) Conferir toda documentação da contratada para efeitos de pagamento das medições
apresentadas;
c)

O fiscal deverá monitorar constantemente a qualidade dos serviços para evitar sua

degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no
contrato administrativo, quando verificar um viés continuo de desconformidade na prestação
dos serviços à qualidade exigida;
d) A fiscalização que trata este parágrafo não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos
(Art. 70 da lei n. 8666/93, com suas alterações);
e)

Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da medição);

f)

Fiscalização diária da execução dos serviços. (Comprovada via diário de execução

devidamente assinado pelo fiscal e engenheiro residente da contratada)
g)

Verificar se a contratada está aplicando material de qualidade, ou em conformidade com

a planilha;
h) Verificar se os funcionários da empresa estão utilizando os equipamentos de segurança
conforme normas exigidas pelo Ministério do Trabalho.
10.4 - Caberá à CONTRATADA, atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização
inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para contratante, não
implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO
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12.1- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1) Executar todos os serviços descritos ou mencionados no Edital e seus anexos,
compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA;
2) Realizar os serviços descritos no Projeto Básico e na Planilha Orçamentária de acordo com a
melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, observando os critérios de qualidades técnica que
atendam as determinações da ABNT, bem como os prazos e os custos previstos;
3) Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma
a não causar transtornos à rotina administrativa da CONTRATANTE, devendo sempre retirar o
entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na
legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;
4) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços
descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da contratada,
que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e
quantidade especificados;
5) Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no Edital e seus
anexos, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao
serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de
emprego com a Prefeitura de Piúma;
6) Executar os serviços em horário normal de acordo com a jornada de trabalho regular e/ou nos
sábados, domingos e feriados com finalidade de agilizar os serviços a serem contratados;
7) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do CONTRATO, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.°
8.666/93;
8) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamentos aos
empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas;
9) Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da
CONTRATANTE, mencionando os respectivos endereços residenciais, comunicando qualquer
alteração;
10) Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de
trabalho da CONTRATANTE, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas normas
de segurança do trabalho;
11) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante ou preposto, para tratar com a FISCALIZAÇÃO sobre assuntos relacionados à
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execução dos serviços;
12) Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução
dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento
cordial e educado para com o pessoal da CONTRATANTE e o representante por ela designado
para supervisionar os trabalhos;
13) Fornecer aos seus empregados e prestadores de serviços crachás de identificação de uso
obrigatório para acesso às dependências da CONTRATANTE e para a realização dos trabalhos; O
crachá deverá conter o nome, o cargo e a foto do funcionário;
14) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse
do Serviço Público;
15) Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por
representantes das partes, e indenizar a Prefeitura ou a terceiros, todo e qualquer dano
pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do contrato;
16) Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os
equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade
da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou
pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato;
17) Efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos;
18) Comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execução dos
serviços;
19) A Contratada só será permitido a subcontratação parcial dos serviços, limitando- se a 30%
(trinta por cento) do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, a qual
caberá transmitir à sub contratada todos os elementos necessários à perfeita execução dos
serviços nos termos contratuais, conforme sub itens 13.1, 13.2 e 13.3;
20) Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno
desempenho de suas atribuições;
21) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais,
estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços
e/ou fornecimentos contratados;
22) Cumprir os prazos previstos no Edital e seus anexos;
23) Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a CONTRATADA
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informar a contratante, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou
apresentação de qualquer desses documentos;
24) Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os
serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as Normas
vigentes;
25) Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de
execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má
execução dos serviços ou má qualidade do material;
26) Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou
jardins de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser
prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, de forma a
propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e
condições originais;
27) Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço;
28) Nos termos do item “i” do Convênio de nº 113/2018, a Contratada deverá efetivar a
contratação de mão de obra necessária a execução da obra ou serviço advinda do sistema
penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão de obra total para execução
do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n 7210/84.
28.1) Para tanto, deverá o contratado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao Convenente, onde especificará a
quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados.
29) Solicitar as ligações provisórias para fornecimento de água e energia para os serviços
quando for o caso;
30) Atuar em conformidade com as normas estabelecidas na CCT – Convenção Coletiva de
Trabalho do Sindicato da Industria da Construção Civil;
31) Sinalizar o local dos serviços dentro das normas de segurança;
32) Fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo Contrato no órgão
competente: CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 24.12.66 e 6.496, de 07.12.77, e
as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação de Anotação de
Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos - PMP da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas
partes e autenticada pelo Órgão Recebedor;
33) Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças
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necessárias à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade do CONTRATANTE.
34) A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas, conforme modelo a ser fornecido
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços na assinatura do CONTRATO, enquanto durar a
execução dos serviços, removendo-as ao final;
35) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
36) Realizar o transporte e dar a destinação final adequada aos materiais provenientes de
demolição, e ou outros materiais a serem descartados em Bota fora, devidamente regularizado
pelos órgãos competentes;
37) Garantir a entrega dos serviços no prazo contratual.
12.1.1 - DO MEIO AMBIENTE, OBRIGAÇÕES:
1) Independentemente do serviço objeto do presente Contrato possuir ou não Licença
Ambiental em nome do Município de Piúma, a CONTRATADA deverá obter, antes do início dos
serviços, sem ônus para a Secretaria Requisitante, todas as licenças ou autorizações ambientais
que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a operacionalização dos serviços e
atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que irá utilizar para execução do objeto
contratado, tais como, conforme o caso: outorga para o uso de recursos hídricos, autorização
para supressão florestal em áreas de apoio, licença para instalação de equipamentos para
beneficiamento de materiais e autorização para armazenamento de material combustível, etc.
2) A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que ainda não possuem licença a
CONTRATADA deverá informar à Secretaria Requisitante, com antecedência, para que sejam
tomadas as providências cabíveis;
3) A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.
4) A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação da
flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.
5) A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Piúma, pela completa
desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução dos
serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada
gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) que lhe for cabível;
6) Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração:
a) Recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha
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ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;
b) As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do
que disposto neste Contrato.
7) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta
Claúsula, se suportados pelo Município de Piúma, serão descontados dos pagamentos devidos à
CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto
o instrumento como título executivo extrajudicial.
12.2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1) Fornecimento dos documentos complementares em mídia que deverá ser disponibilizado e
entregue aos interessados pessoalmente no setor de Engenharia da Prefeitura, com objetivo de
garantir o acesso a todos os instrumentos necessários a fiel execução dos serviços;
2) O representante da PMP anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da
fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis;
3) O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do
cumprimento do Contrato, cabendo o ônus a CONTRATADA, sendo que essa substituição deverá
acontecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;
4) Realizar a fiscalização dos serviços de acordo com as previsões constantes no Edital e seus
anexos;
5) Realizar os pagamentos conforme especificações e exigências descritas no Edital e seus
anexos.
13 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
13.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
13.1.1
a)

- Unilateralmente pelo Município:

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.
13.1.2

- Por interesse do Município, devidamente comprovado.

13.1.3

- Por acordo entre as partes:

a)

Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face da

verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;
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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 contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato;
d) Quaisquer tributos ou encargos legais, supervenientes, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão à revisão destes;
e)

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a

CONTRATANTE restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.
14 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
14.1 - Será permitido a subcontratação parcial dos serviços, limitando-se a 30% (trinta por cento)
do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, a qual caberá transmitir à
subcontratada todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos
contratuais, bem como fiscalizar sua execução.
14.2 - Somente será permitido o início dos serviços por parte de empresa subcontratada,
após prévia aprovação da mesma pela administração, mediante verificação do atendimento
a todas as condições referentes à(s) subcontratada(s) exigidas no sub item 13.3 deste
edital.
14.3 - Antes do início da execução dos serviços por parte da subcontratada, a contratada
deverá

apresentar

os

documentos

que

comprovem

a

regularizada

fiscal

da(s)

subcontratada(s) perante a fazenda nacional, previdência social, FGTS e fazenda municipal, bem
como cumprir todas as obrigações da empresa licitante conforme estabelecidas no edital.
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS
15.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:
15.1.1

- Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da

lavratura da ata, nos casos de:
a)

Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;
c)

Anulação ou revogação da licitação;

d) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;
e)

Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

15.1.2

- Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto
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da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
15.1.3

- Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal pela aplicação da

sanção de declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato.
15.2 A intimação dos atos referidos no subitem 14.1.1, alíneas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluídos os
relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 14.1.3, será feita através da publicação na
Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta
aos interessados e lavrado em ata.
15.3 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 14.1.1 terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia
suspensiva aos demais recursos. Os recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes,
que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15.4 O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal por intermédio da CPL, que poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade competente para proferir
a decisão, sob pena de responsabilidade.
16 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei Orgânica,
contados da data de sua assinatura.
16.2 Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no
Edital.
16.3 As partes elegem o foro da Comarca de Piúma, 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.
16.4 E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Piúma(ES),

de

de 2.01_.

__________________________
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José Ricardo Pereira da Costa
Prefeito Municipal de Piúma
CONTRATANTE

______________________________________
EMPRESA CONTRATADA
Gestor do Contrato:_____________________________

Fiscal do Contrato:______________________________
Testemunhas:
12-
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